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Nordpolskarta.

I ar man ofverskadar de arktiska resornas historia, fran
aldsta tider till vara dagar, sa moles man af tre sfora fragor,

som mer an andra tilldraga sig uppmarksamheten, derfor att
deras losning forefallit sa oofvervinneligt svar, svarare, kan
man saga, an alia andra fragor, som hafva nagot samband
med forskningarna i de arktiska trakterna. Dessa tre fragor
kunna korteligen uttryckas med de orden: nordpolen, nord-
vestpassagen oeh nordostpassagen — det ar de tre stora
inalen, som nu under mer an tre arhundraden efterstrafvats

af olika nationer: engelsman, hollandare, ryssar, danskar,
svenskar, tyskar, osterrikare och nordamerikaner.

Hvad malet for den forsfa fragans losning betraffar, sa
innebares det, utan vidare forklaring, i sjelfva namnet. Det
giiller, ratt och slatt, att framkomma till nordpolen, vare sig

'•" afl detta masfe ske med fartyg, eller, sedan hypotesen om



NORDVEST- OCH NORDOSTPASSAGE.

(',[{. slilndigt oppet polarhaf numera pa goda grander blifvit

ofvorgifven, med sliidar, eller slutligen, sasom nagra personer

foreslagit, med ballonger eller liknande luftskepp. Deremot

torde det vara nodvandigt att forklara, hvad som egentligen

menas med de inom den geografiska literaturen vanliga ut-

trycken: nordvest- och nordostpassage.

Med »nordvestpassage» forstar man en sjovag fran At-

lanten till Stilla hafvet genom den nordamerikanska ogruppen,

d. V. s. i nordvestlig riktning fran Europa. Med » nordost-

passage » menas likaledes en sjovag fran Atlanten till Stilla

hafvet, men i nordostlig riktning fran Europa, d. v. s. Kings

Sibiriens norra kust. Vagarne for de bada passagerna ligga

alltsa inom det rent arktiska omradet, norra Ishafvet.

Den svara uppgiften att framtranga till nordpolen bar

annu icke blifvit lost, oaktadt betydliga insatser derfor blifvit

gjorda af bade kapital och personhg uppoffring. Nordvest-

passagen ar annu i sin helhet ofuUbordad; Mac dure anses

som dess fmnare, ty allra storsta delen af sjovagen mellan

Berings sund och Smiths sund genom Nordamerikas ishafs-

arkipelag bar blifvit tillryggalagd med fartyg, men der fmnes

annu en stracka, ma vara att den ar blott fjugufem engelska

mil lang, som annu aldrig plojts af en kol. Nordostpassagen

slutligen, oaktadt meningarna pa ett~ par undantag nar uttalat

sig for dess omojlighet, ar nu gjord gerning. Om England

med ratta gor ansprak pa att hafva funnit nordvestpassagen,

sa kan Sverige, efter den lyckliga utgangen af professor Nor-

denskiolds fard med Vega fran Norge till Berings sund, med

annu storre skal ber5mma sig af att hafva funnit nordost-

passagen och dermed ocksa bragt till ett lyckligt slut en af

polarforskningens tre stora hufvudfragor.

Nordpolen ar nu till sist det stora mal bortom »isregio-

nens f6rgard», pa hvilket framtiden skall koncentrera sina
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anstrangningar. Der finnes annu sa mycket outforskadt, der

finnas annu sa manga upptackter att gora, att personer, som

varmt intressera sig for den fullstandiga kannedomen om hela

vart jordklot, skola framdeles, liksom forr och nu, egna sin

tid at dylika modosamma arbeten. Hindren aro manga, men

uthalligheten skall slutligen besegra dem, och f5regaende ex-

peditioners dyrkopta erfarenhet skall alltid gifva nyttiga vin-

kar for och underlatta en efterkommandes arbeten. Nordost-

passagen har sedan den tiden, da man battre larde kanna de

hognordiska hafvens segelbarhet, alltid gait som den svaraste

af de tre svara uppgifterna. Nu, sedan denna uppgift ar lost,

lider det val knapt nagot tvifvel, att man en gang skall lyckas

att framtranga till jordens nordpol. Mattas ieke intresset af,

komma forskningarna i den hoga norden att fortga framdeles

som under de senaste aren, da skall kanhanda i en snar

framtid nordpolen icke langre vara ett onskningsmal, utan

denna snara framtids verkliga besittning. Vi, som fatt upp-

lefva nordostpassagens utforbarhet, skola kanhanda ocksa en

vacker dag fa hora talas om, att nordpolen blifvit uppnadd.

I det foljande skola vi kasta en flyktig blick pa nord-

ostpassagens historia och dervid med nigra ord berora fra-

gans standpunkt pa olika tider.

Spaniorernas och portugisernas vigtiga geografiska upp-

tackter i slutet af 1400-talet samt de stora rikedomar, som

derigenom striimmade till Europa, oster ifran ofver Portugal,

vester ifran ofver Spanien, lockade snart afven andra sjo-

farande och handelsdrifvande nationer till taflan med dem.

Sarskildt for engelsmannen var en sadan taflan af noden,

emedan deras produkter vid denna tid betingade endast laga



SEBASTIANO CABOTO.

pris pk den europeiska marknaden och saledes icke der

kundc finna nagon fordelaktig afsattning. Sebastiano Caboto

(eller, sasom ban vanligen kallas, Cabot)* hade redan

Sebastiano Caboto.

* Sebastiano Caboto, son af venetianaren Giovanni C, foddes i

Bristol omkring 1475 (sannolikast 1476). Yid tjugu ars alder foljde han
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fore midten af 1500-talet genom egna resor och upptackter,

dels for engelsmans rakning till New Foundland, dels for spa-

niorers till Brasilien, gjort sig ett kandt namn och blifvit upp-

•hojd till »Grand Pilot of England.* Denne Caboto fram-

kastade planen for en sjovag i nordostlig riktning till Kina

och Indien, och salunda bildades genom bans inflytande ar

1553 ett sallskap af engelska kopman, som stalde till sin upp-

fift att utfora det af honom uppgjorda programmet.

Sallskapet tradde genast i verksamhet och utrustade samma

ar en expedition bestaende af tre fartyg, som hade till huf-

vudsaklig uppgift att soka den nordostra vagen till Indien.

De tre fartygen, hvilkas utrustning kostade 6000 £., ut-

gjordes af a) Bona Esperanza, cm 120 tons och med sir Hugh

Willoughby sasom befalhafvare, b) Edward Bonaventure, om
160 tons och under befal af kapten Richard Chancelor, samt

c) Bona Confidentia, om 90 tons och under befal af master

Durfoorth. Deras besaltningar utgjorde resp. 35, 50 och

28 man. Expeditionen utgick fran Ratcliff den 20 maj 1553.

sin fader Giovanni till London, der denne ar 1496 af Henrik VII erholl

for sig och sina tre soner rattighet att under kunglig flagga utlopa med
sex fartyg for att uppsoka och intaga de mojligen befinthga land, jsom
Yore okanda for hela kristenheten.» Sebastiano Caboto gjorde sin forsta

resa vid tjugulva ars alder. Han upptackte den 2i juni 1497 Nordame-
rikas fastland, som man antager New Foundland (enligt andra Labrador)
•och hade kommit ungefar till Chesepeak-bay i Virginia, da ban tvangs

af brist pa lifsmedel att vanda ater till England. Han gick derefter i

spansk tjenst, men vande slutligen efter Here resor ar 15i8, vid sjuttiotre

ars alder, tillbaka till England, der han af Edvard VI for sina manga
tjenster utnamndes till »Grand Pilot.» Det var bar som han framkastade
planen till nordostpassagen, for att pa denna vag komma till Kina och
Indien. Han lefde annu vid attiotva ars alder, da Stephen Burroughs
expedition ar 1.556 afgick, och han var sjelf narvarande vid expeditionens

afgang. Antagligen dog han kort derefter, ty efter denna tid aterfinner

man ingenstades mera bans namn i nagot foretag. Sasom » Grand Pilot

of England! och forestandare for ^Society of merchant adventurers^ blef

han grundlaggaren af Englands sjofart pa aflagsna haf
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Sir Hugh var chef for expeditionen i dess helhet. Utanfor

norra Norge skildes fartygen genom en storm kring midten

af augusti. Sir Hugh seglade utan uppehall vidare och kom
snart i sigte af land, enligt somliga kuststrackan mellan sodra

och norra Gaskap pa Novaja Semlja, enligt Nordenskiold ater

Kolgujeff-6n. Emedan kusten var omgifven af is och arstiden

enligt sir Hughs formenande var langt framskriden, vande

han ater mot vester och gick till ankar i mynningen af Arsina-

elfven (»Varsina»), vester om on Nokujeff, vid 68" 20' n. br.

och 380 30' ostl. langd fran Greenwich. Efter flere fruktiosa

forsok att sammantraffa med landets invanare dukade hela

Bona Esperanzas och Bona Confidentias besattning, sextiotre

man, bade befal och manskap, under genom doden innan

foljande var. * Sir Hugh och flertalet af de bada fartygens

besattningar lefde annu i januari 1554. De doda kropparne,

fartygen och de forda dagbockerna, som for ofrigt aro af ett

mycket magert innehall, hittades pa varen samma ar af nagra

xyska fiskare eller fangstman. Fartygsinventarierna och va-

rorna fordes till Cholmogory (de gamle nordboernas Holm-

gard, i narheten af det nu varande Arkangelsk), men ater-

lemnades sedan pa Ivan IV Vasiljevitschs befallning till engels-

mannen, som endast pa delta salt fingo kunskap om sina

landsmans sorgliga ode.

Emellertid seglade kapten Chancelor med det tredje far-

tyget, Edward Bonaventure, efter en veckas uppehall i Vardo-

hus hamn in i Hvita hafvet och nadde Dvinas myning. Den

23 november 1553 begaf han sig fran Cholmogory till Moskva.

Han mottogs der i festlig audiens af tsaren, emedan han ut-

gaf sig for att vara sandebud fran kung Edward VI, och in-

* Forster och Adelung uppge bada, att Bona Confidentia skilts

fran sir Hugh och aterkommit till England. Detta motsages emellertid

af de gamla kallskrifterna rorande resan.
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ledde sa for Ryssland handelsforbindelsen med Vesteuropa,

pa samma gang som ban for England oppnade handelsvagen

ofver land till det inre af Asien. *

* For att belysa de narmare omstandigheterna, huru England och
Ryssland forsta gangen tradde i forbindelse med hvarandra, lana vi fran

Adelung (jReisenden in Russland bis 1700>, sidd. 201—202) foljande:

»Nar underrattelsen spridt sig till Moskva om engelsmannens ankomst,

gaf Ivan Vasiljevitsch befallning att pa det vanskapligaste mottaga fram-

lingarne och inbjod ledaren sjelf att komma till Moskva, der ban blef

mottagen med mycken uppmarksamhet. Chancelor atervande det foljande

aret, 1554, till sitt fadernesland med en skrifvelse fran storfursten till

drottning Maria med de iitmarktaste bevis pa bans beredvillighet att trada

i narmare forbindelse med England. Ar 1555 gick Chancelor for andra
gangen, pa uppdrag af det under Cabotos ledning bildade 'Muscovy Com-
pany', med en rik laddning till Ryssland, der ban nu, liksom forra gan-

gen, ronte det basta mottagande i Moskva och fann en ypperlig afsattuing

for sina varor. Da ban aret derefter antradde hemfarden, medsande Ivan
Vasiljevitsch diakonen Ossip Grigorjevitsch Nepea sasom gesandt for att

forsakra drottningen af England om sin vanskap och att med henne sluta

en annu fastare forening. Men Cbancelors fartyg led skeppsbrott pa
Skotlands kust, och Chancelor fann sjelf vid detta tillfalle sin graf i

vagorna. De dyrbara skankerna, som storfursten skickat at drottningen,

och alia varor, som engelsmannen tillbytt sig i Ryssland, gingoforlorade.

Den ryske gesandten var den ende, som lyckades radda sig; ban fort-

satte sin resa till London, der ban mottogs och bemottes med stor ut-

markelse, och atervande sedan ar 1567 till Ryssland med rikliga bevis

pa drottningens ynnest och bevagenbet.» — Fran denna tid strommade
fartyg i mangd fran Vesteuropa, foretradesvis fran England, till Hvita

hafvet, och redan samma ar, som Grigorjevitsch atervande till sitt hem-
land, finna vi den sedermera sa beromde Jenkinson pa uppdrag af 'the

Muscovy Company' i handelsangelagenheter i Ryssland. Jenkinson kom,
liksom Chancelor, att spela en framstaende roll for den framtida sam-

fardseln mellan England och Ryssland. Han begaf sig ar 1558 langt in

i Ryssland, seglade ofver Kaspiska hafvet och trangde salunda langt

bortom Rysslands datida grans, fram emot Bokhara. Fyra sarskilda gan-

ger besokte ban ytterligare Ryssland och utverkade slutligen, after tioarig

bekantskap med storfursten, for det engelska bandelssallskapet ett for-

miinligt privilegium betraffande den nordiska handeln.
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Foljderna af denna resa, som till Vesleuropa bragte den

forsla kunskapen om det redan for ryssarne bekanta landet

Novaja Semlja, blef bildandet i London af »the Muscovy Com-

pany*, som slalde till sin uppgift att befasta och utvidga den

vunna marknaden samt att fortsatta upptacktsfarderna i nord-

ostlig riktning.

Ar 1556 den 29 april utgick fran Gravesend, pa bekost-

nad af »the Muscovy Company*, pinassen Searchthrift under

befal af Stephen Burrough (Burrowe), hvilken som »master»

medfoljt Chancelor 1553. Uppgiften var att framtranga at-

minstone till floden Ob. I slutet af maj passerade Burrough

Nordkap, och den 19 juni framkom ban till Kola-bugten, som

han benamner Kola-floden. Har uppeholl han sig fill den

28 juni for att reparera sitt fartyg, da han begaf sig vidare

i sallskap med flere ryska lodjor. * Han kringseglade Kanin

Nos och Svjatoj Nos, framkom den 25 juli till Petschora och

inlopp den 4 august!, efter att vid 70* 6' n. br. hafva mott

maktiga isflak, som hvarje ogonblick hotade att pressa sen-

der bans fartyg, i Kariska hafvet vid en 6, som han gaf nam-

net ^t Jakob-6n (70" 42' n. br.) och som ar belagen vid

Novaja Semljas sydanda. Den 13 aug. landsteg han pa Vaj-

gatsch-6n, der ban vid denna tiden fann flere ryssar. Han

besokte Bolvanski Nos (d. a. Afguda-udden) och meddelar

derifran den forsta trogna skildring, som literaturen eger ofver

samojedernas offerplatser. Pa offerplatsen pa Bolvanski Nos

fann han ej mindre an 300 afgudabilder. Han sager om dem,

att de voro »de grofsta och minst konstnarliga arbeten han

nagonsin sett; munnen och ogonen voro pa atskilliga af dem

* Ea lodja ar ett tremastadt fartyg, som lastar fran 25 anda till

70 och 80 tons. Masterna aro af ett enda stycke, och de tva framsta

bara hvardera ett rasegel, den bakersta deremot ett gaffelsegel. Hvarje

lodja har 10 till 20 mans besattning.
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blodbestankta, de hade formen af miin, (ivinnor och barn,

voro ytterst groft tillhuggna och pa flere stallen blodbestankta.

Nagra af dessa gudabilder utgjordes af en gammal trapinne

med tva eller tre hak gjorda med en knif.» Denna korta be-

skrifning har sin tillampning annu i vara dagar.

Burrough upptackte harefter Jugor Schar, men forher-

skande nordostliga vindar, drifis och natternas tilltagande

langd berofvade honom hoppet att detta ar na slutmalet for

sin resa. Han stannade i Jugor Schar till den 3 September

och vande sa ater till Cholmogory, dit han kom den 21

samma manad.

Han 6f?ervintrade i Cholmogory och hade for afsigt att

foljande aret fortsatta sin resa. Da erholl han emellertid af

engelska regeringen i uppdrag att uppsoka den Willoughbyska

expeditionens forolyckade fartyg. Han fann fartygen vid

Nokujeff-6n, men atervande derefter till Cholmogory, utan att

framtranga till Ob eller Novaja Semlja.

Engelsmannens misslyckade forsok att i nordostlig rikt-

ning finna vagen till Kina och Indien foranledde dem att for

nagon tid vanda sina forskningsrosor for samma syfte mot

nordvest. Men nar afven de af Frobisher under aren 1576,

,1577 och 1578 foretagna tre resorna for nordvestpassagens

fmnande blefvo fullkomligt fruktlosa, begynte de pa nytt att

soka sin lycka i hafven nordost cm Europa.

»The Muscovy Company*, som fatt privilegium pa han-

deln med Ryssland, utrustade for den skull ar 1580 tva bar-

ker, George (40 tons) och William (20 tons), under befal af

Arthur Pet och Charles Jackman, for att uppsoka den nord-
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ostra vagen till Kina. Den 9 juni lopte de ut fran Harwich,

den 2 juli kringseglades Nordkap, och dagen derefter anliinde

de till Vardohus. Har qvarhollos de af motiga vindar anda

till den 12 juli. Pet skyndade nu med sitt fartyg i forvag,

sedan han stiimt mote med Jackman vid Vajgatsch. Redan

tre dagar derefter, den 15 juli, befann han sig utanfor Gas-

landet pa Novaja Semlja; dagen forut hade han bestamt pol-

hojden till 71° 38'. Harefter staldes fiirden mot ostsydost.

Den 20 Juli forankrade Pet sitt fartyg vid en 6, antagligen

en af de manga holmarna 1 Kariska Porten. »Den 24 juli

var man nara land vid 70» 26'. I borjan trodde Pet landet

vara en 6 och f6rs5kte kringsegla det i nordvestlig riktning,

men da det ej lyckades, antog han det vara Novaja Semlja.

Harifran seglade han i olika riktningar mellan sydvest och

sydost och var den 26 vid 69o 40' n. br. Den foljande dagen

hade man aska och regnskurar. Pet ansag sig nu vara i

Petschora-viken, och sedan han den 28 juli fatt sigte pa den

udde, som i nordost begransar flodens mynning, seglade han,

efter hvad det tyckes, mellan denna udde och Selenetz-oarna

in i den stora bugten oster om Medinski Savorot. Har an-

staldes lodning, i formodan att sundet mellan Vajgatschon

och fastlandet skulle utmynna pa delta stiiUe, men farvattnet

befans for grundt, afven for en bat. Pet seglade nu forbi

Jugor Schar langs kusten af Vajgatsch mot Novaja Semlja,

till en bugt pa Vajgatsch-ons vestkust, hvarest han ankrade

mellan tvanne holmar, hvilka ansagos vara Voronski Ostroff.

Inloppet till en ypperlig hamn var pa omse sidor betecknadt med

tvanne kors. (Ryssarne hade saledes for tre hundra ar sedan

sjomarken pa Novaja Semlja.) Holmarne voro rika pa drif-

ved, och pa en af dem traffades ett kors, under hvilket en

man var begrafven. Pet inskref sitt namn pa korset och

likasa pa en sten vid korsets fot, 'pa det att Jackman, om han
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skuUe komma, matte veta, att Pet varit der'. Om aftonen

lyfte man ater ankar, omseglade Vajgatsch-ons vestligaste udde

och fortsatte derpa, allt jiimt foljande kusten af Vajgatsch,

forst at norr och nordost, sedan at soder mellan ett isfalt och

land, anda till dess isen gick sa tatt intill stranden, att far-

tyget ej kunde komma fram, da man ankrade i en god hamn,

vid en 6, som lag pa ostra sidan af Vajgatsch i granskapet

af fasta landet. Det var kanske den 5, som pa nyare kartor

kallas Mestni-on. Pet var saledes nu inne i Kara-hafvet. Den

angifna breddgraden, 69° 14', visar till och med, om den ar

riktig, att han kommit langt in i Kara-flodens utloppsvik. Hiir

traffade Pet sin foljeslagare Jackman, fran hvilken han blifvit

skild vid Kola-kusten, och rorande hvilkens resa under mellan-

tiden alia uppgifler saknas. Nar fartygen mottes, voro de

bada skadade af is. Aterfarden togs forbi Vajgatsch-ons

ostkust genom Kariska Porten, som passerades den 27 augusti»

(A. E. Nordenskiold: Vegas fard kring Asien och Europa,

1: 216—218). Pet aterkom med sitt fartyg George den 5

november lyckUgt till Ratcliff; Jackman deremot ofvervintrade

med William nagonstades pa norska kusten soder om

Trondhjem, utgick i februari manad foljande ar i sallskap

med ett danskt fartyg till Island, men hordes sedan aldrig

mera af.

Detta engelsmannens' a nyo misslyckade forsok aflagsnade

nu deras tankar for en lang tid pa en nordostlig genomfart.

Orsaken dertill bar man utan tvifvel att soka dels i bristen

pa hjelpmedel, ty dittills hade alia resor blifvit ulrustade pa

privatmans bekostnad, dels ocksa i den omstandigheten, att

man vantade sig battre resnltat af ett likartadt foretag mot

nordvest.
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Hollandarne, som vid denna tid gjorde engelsmannen

herravaldet pa hafvet stridigt, vantade emellertid endast pa

befrielsen fran Filip ILs tryckande regering for att med sa

myeket mera ifver vaga sig pa dylika foretag.

Ar 1593 bildade sig ett sallskap af Middelburgska kop-

man for att utrusta ett fartyg for det omnamnda andamalet.

Deras exempel foljdes af kopman i Enkfiuyzen, hvilka kraf-

tigt understoddes af generalstaterna samt prins Morits af

Oranien. Och till dem sloto sig sedermera handlandena i

Amsterdam, som uppfordrades till liknande foretag af Peter

Plancius, en af de beromdaste och kunnigaste geografer pa

sin tid. Genom dessa kopmans forenade krafter utrustades

fyra fartyg, som ar 1594 utgingo fran Texel i Holland, med

uppgift att genom en nordostlig genomfart finna vagen till

Indien. Expeditionen leddes af a) Vilhelm Barents fran Am-

sterdam (Gesandten jamte en liten Schellingsk fiskarslup),

som gjort sig kand sasom en erfaren och djerf sjoman, samt

b) Cornelis Nay och Brandt Isbrandszon Tetgales (Svanen

och Merkur), af hvilka den forre vistats nagon tid i Ryssland

och saledes hade nagon bekantskap med ryska forballanden.

Barents skulle enligt geografen Plancius' foreskrift taga vagen

norr om Novaja Semlja, Nay och Tetgales ater hade att fram-

tranga genom sundet mellan Vajgatsch och fastlandet.

Alia fyra fartygen utgingo fran Texel den 15 juni och

framkommo till Kola-mynningen den 8 juli. Derefter skildes

deras vagar.

Barents stalde kursen mot nordost. Den 14 juh fick

han Novaja Semlja i sigte, der ban landsteg vid 73" 46' n.

br., de ryska sjofarandenas Mys Suchoi. Han fortsatte farden

nordvart, passerade Krestovaja Guba (74" 20' n. br.), upp-

tackte Amiralitets-*on», Tschorni Mys (== Svartenhoek, 75"

20' n. br.) och Vilhelms-on samt ankrade den 19 juh i
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Beerenforth-bugten. Han besokte vidare Krestovi Ostroff och

Kap Nassau, motte den 23 Juli mycket is, men foljde kusten

till »Troosthoed» och sag den 8 augusti, da ban natt 77"

n. br., osterut Novaja Semljas nordspets, som ban gaf nam-

net Iskap (»Ysboek»). Den 10 augusti nadde Barents Oraniska

oarna. Emedan hafvet var betackt af is och manskapet gjorde

svarigheter, vande ban den foljande dagen om mot soder for

att sluta sig till Nays parti. Barents foljde Novaja Semljas

vestra kust till Kariska porten, der ban af drifis hindrades

att angora landets sydspets. Han stalde da kursen mot syd-

vest och nadde vid 69o 15' n. br. oarna Matvejeffocb Dolgoj,

der ban sammantraffade med Nay, som nyss aterkommit fran

Vajgatsch.

Nay gick efter skilsmassan fran Barents i borjan af juli

oslerut. Han passerade den 17 juli Kanin-halfon, gjorde ett

korl, uppeb&ll i Petschoras mynning (den 28 juli) och kom

(Ion ;{l juli i siglo af Vajgatsch-ons vestkust. Han gick vidare

till Jugor Schar (»De Straet van Nassau*), der ban pa Vaj-

gatsch-ons strand, vid 69" 43' n. br., fann en samling af 400

samojediska afgudar af tra. Den 10 augusti bade han ett

vanligt mote med samojederna, som lemnade manga goda

upplysningar om landets och bafvets beskaffenbet, och dagen

derpa lopp han in i Kariska hafvet, som han gaf namnet Nya

Nordsjon (»Nieuve Noort Zee»). Han var nara att vanda om,

emedan han m5tte mycket drifis, men tillryggalade omkring

45 geogr. mil (180 minuter), hvarefter han fick syn pa en

lag kust, som gick fran SV till NO. Femtio geogr. mil fran

Jugor Schar visade sig land i nordostlig riktning. Nay drog

deraf den slutsatsen, att den stora flod (enligt nagra Mutnaja

Guba pa Samojed-halfon, enligt Nordenskiold Kara-floden), som

flot ut der, maste vara Ob, att kusten derifran fortgick direkt

till det mytiska Kap Tabin och vidare till Kina, att expedi-
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tionens uppgift vore lost, och att foljaktligen ingenting mer

vore att upptiicka. * Kusten mellan Jusror Schar oeh den

* Det skall belt visst forefalla maiigen besynnerligt, att Nay af sina

npptackter kunde komma till en sadan slutledning. Men vi maste bar-
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ITiniKiiilii Iloden Ob kallade ban Nya Holland. Han beslot

nil ;ill fiterviinda hem. Oen 24 augusti passerade ban Jugor

Siiliur pfi, filerviigen ocb sammantraffade foljande dag omkring

]0 KdOKP. mil voster derifran med Barents.

Ilrtilii .'ifdiihiingarna fortsatte sedan till sammans bem-

rili'd(ui Den ,'t September passerade de Vardohus, ocb den

VJH M(ipl(Miii)('r iilerkommo de till Texel.

Genom de til! allt utseende sakra underrattelser om moj-

ligheten af en nordostlig genomfart till Kina, bvilka medlem-

iiiarne af den Nayska expeditionen ocb sarskildt Linschooten

iiKuJlorde, underhollos de mest sangviniska forboppningar om

loretagets utforbarhet bos prins Morits af Oranien ocb gene-

ralstaterna, sa att redan det foljande aret, 1595, utgick fran

Holland en ny expedition, bestaende af sju fartyg ocb under

l(!dning af amiral Nay. Sex af fartygen lastades med varor

ocb penningar; det sjunde skulle atervanda med underrattel-

s(!r till bemlandet, sa snart flottan seglat genom Vajgatscb-

vid draga oss till minnes, att man pa den tiden alldeles icke hade nagon

ailing om, att den asiatiska kontinenten stracker sig ej mindre an 120

liingdgrader osterut fran Ob inom polcirkeln. Datidens nppfattning af

Asians norra grans grundade sig pa en ar 1546 utgifven karta af frih.

Sigisinund von Herberstein, hvilken tva sarskilda ganger, 1617 och 1624,

vistats vid hofvet i Moskva och da samlat materialet till sin i manga
jifseenden epokgorande publikation — den forsta vardefulla karta ofver

ItysKland, som den geografiska vetenskapen kanner. Pa denna karta

(iiines mycket riktigt Irtisch framstald som en biflod till Ob, floderna

Mdsen och Petschora finnas der ocksa, och Hvita hafvet framstalles forsta

Kilngon sasom en arm af Ishafvet. Men Herberstein forlagger Obs kalla

(III KJiin Kitaisk, och derifran skulle vagen enligt datidens nppfattning

ickd vara synnerligen lang till Peking (Cumbalick, Chambalik). Vi veta

liu, III! del var genom bekantskapen med denna karta som Gaboto forst

IVlll pit den tanken att soka nordostpassagen, hvarlill Herberstein alltsa

iwiii fil giira ansprak pa att anses som den indirekle upphofsmannen.

Shishci'i/, ]^r.</as fcird o. s. v. 2
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sundet. Befalet ofver de sarskilda fartygen innehades af Nay,

Brandt Isbrandszon Tetgales, Vilhelm Barents, Lambert Oom,

Thomas Willemszon, Harman, Janszon och Hendrik Hartman.

Dessutom medfoljde sasom kommissarier Linschoten, de la

Dale, Heemskerk, Rijp och Buys. — Expeditionen lemnade

Holland forst den 12 juli. Den 17 augusti kringseglades

Nordkap, och forst den 29 augusti anlande flottan till Jugor

Schar, som var sparradt af is. Den 4 September gjorde hol-

landarne ett forsok att triinga osterut, men forgafves. Ett

nytt forsok den 12 September aflopp battre. De trangde

nagra mil in i Kariska hafvet, men maste i foljd af is och

nordvestliga stormar uppge forsoket att komma vidare och

vande ater genom Jugor Schar den 25 September. Barents

ensam ville icke vanda om ; han yrkade pa, att man antingen

redan detta ar borde segla norrut langs Novaja Semljas vest-

kust, eller ock ofvervintra der man da befann sig och nasta

sommar forsoka komma vidare. Men bans forslag vann icke

bifall af nagon. — Efter en afventyrlig hemfiird befann sig

expeditionen sent pa hosten ater i Holland.

Generalstaterna, som jiimte prins Merits af Oranien del-

tagit i utrustningen af denna dyrbara, men alldeles fruktlosa

expedition, besloto sig nu for att icke vidare offra nagot pa

expeditioner i denna riktning. Men pa det icke intresset for

nordostpassagens fmnande for framtiden matte afmattas, ut-

faste de en beloning af 25,000 gulden for de stater eller en-

skilda personer, som pa egen bekostnad utsande ett fartyg,

hvilket pa den angifna vagen norr om Asien framtrangde till

Kina och Japan.
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Geografen Plancius sag emellertid i den foregaende ex-

peditioneos misslyckand(^ ett stod for sin hypotes om ett oppet

polarhaf, och att man foljaktligen borde s5ka vagen till Kina

och Indien norr om Novaja Semlja. Plancius' teoretiska

spekulationer och Barents' praktiska sjomannaduglighet for-

madde nagra kopman i Amsterdam att an en gang utsiinda

en expedition for nordostpassagens finnande. Sa kom Barents'

tredje resa till stand, »kanhanda den mest betydande», sager

G. R. Markham, »nast Hudsons af alia resor, som blifvit fore-

tagna till griinsen for de okanda polartrakterna.» Tva fartyg

utglngo fran Amsterdam den 20 maj 1596, under befal af

Jan Gorneliszon Rijp och Jakob van Heemskerk. Barents

deltog sasom styrman pa Heemskerks fartyg, men var i sjelfva

verket sjalen i hela forefaget. Rijp och Barents voro af olika

meningar rorande vagen for farden. De bada fartygen foljdes

till enborjan at; de upptackte gemensarat Beeren Eiland (den

19 maj) samt senare af Spetsbergen det nuvarande Hakluyt

Headland och nagon del af nordkusten. Men den 10 juli

skildes de vid Beeren Eiland, da Rijp vande om norrut mot

Spetsbergen och Barents seglade osterut.

Den 24 juli seglade Barents »sa langt in i isen, att han

icke formadde tranga langre fram, ty han kunde ingenstades

se nagon oppning i den och blef salunda tvungen att med

stor moda och anstrangning lovera ut ur den igen samma

viig som han kommit; han befann sig da vid 74*' 10' n. br.».

Den 27 juU fick Barents Novaja Semljas vestkust i sigte vid

7i5" 20' n. br. Under outsagliga anstriingningar kampande

niol, isen, trangde han nordvart langs landets kust. Den 28

juli passerade han Amiralitets-6n, men fran den 29 juli till

il(Mi 15 augusti maste han hgga for ankar vid Korson, emedan

mil, packad is hindrade bans fard. Den 17 aug. passerade

lian Honk van Trost, men stotle ater pa is och maste fortoja
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sitt fartyg vid ett stort, 36 famnar djupt och 16 famnar hogt

isberg. Efter standig kamp med ismassorna nadde ban den

25 Oraniska oarna och den 29 Hoek van Begeerte. Han hade

nil kringseglat Novaja Semljas nordanda och stalde alltsa

kursen mot sydost.

Svarigheterna hade hiltills visserhgen varit stora nog for

Barents och bans kamrater, men fran denna fid begynner en

ny rad af profningar, langt varre och outhardigare an de hit-

tills upplefda, och hvartill sjofartens annaler fore denna tid

icke hafva att uppvisa nagot motstycke. Vi skola for den

skull nagot utforhgare omtala Barents' foljande afventyr.

Den 31 augusti inlopp Barents for forsta gangen med

sitt fartyg i den sa kallade Ishamnen, bvilken ar belagen pa

Novaja Semljas ostkust vid 76" 7' n. br. och 68'^ 34' ostl.

langd. Han gick till ankar derstades for natten och forsokle

foljande dagen att tranga vidare mot oster. Men ban mottes

af dimma och tatt sluten is, sa att ban efter nagot loverande

den 2 September maste bege sig ater till Ishamnen, der ban

foljande dagen instangdes af is. Den 4 September blef ban

ater fri, ban foljde landets ostkust soderut, menkunde icke

framtranga langre an till Stroom-bay. Harifran vande ban

tillbaka mot norr. Da ban passerade Ishamnen den 5 Sep-

tember, blef ban pa nytt instangd af isen der. I foljd af

ostliga vindar, som voro de forherskande vid denna tid och

hollo isen tatt packad mot land, var det bonom icke vidare

mojligt att med sitt fartyg sla sig ut ur den af drifts uppfylda

och omgifna viken. Under de sista dagarne af manaden rasade

sydostliga stormar, som forsatte fartyget i en mycket farlig

koUision med isen. Det blef ganska ilia tilltygadt af denna,

det forlorade sitt roder, och man begynte bysa grundade

farhagor for dess fullstandiga undergang. Den 13 sept, in-

tradde visserhgen en forandring tiU det battre, isen begynte
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lordela sig en smula, men vidriga vindar hindrade fartyget

att lopa ut, isen hopade sig pa nytt kririg det samma, det

undergick ytterligare sk'ador och blef redlost liggande pa ena

.sidan.

Fran denna stund svafvade Barents och bans foljesla-

gare icke langre i ovisshet om det ode, som hotade dem. De

lefde sig sa smaningom in i den forestallningen, att de maste

tillbringa vintern liar, ocli fattade derfor det beslutet att fora

i land ett gammalt segel, vapen, ammunition, proviant och

timmer, samt att, for den handelse de mojhgen kunde blifva

Ma, stalla i ordning och forbattra den redan pa stranden be-

finthga baten.

Den 17 sept, foretogo nagra af manskapet en utflykt

langs stranden. De upptackte en liten flod, vid hvars myn-

ning hafvet uppkastat en stor mangd drifved, och sago spar

i snon, som de trodde harrora fran renar och elgar. Det

ogynsamma vadret, sarskildt de haftiga nordostvindarna, som

varade de tva foljande dagarna, var icke just egnadt att inge

dem nagot hopp om en slutlig befrielse; och da vintern redan

var i antagande, hade de foljakthgen intet annat val an alt

I'orbereda sig pa en ofvervintring.

Det blef alltsa beslutadt att bygga ett hus pa land, och

iitan drojsmal grep man verket an. I framsta rummet hade

man att utvalja en passande bygdnadsplats. Atta man, val

linviipnade for att afvarja isbjornarnes anfall, gingo ater ut

l'("ir att uppsoka och hemfora den drifved, som patraffats redan

IVirul. Enligt berakning borde denna drifvedssamUng vara

lilh'ilcklig icke allenast till bygnadsmaterial, utan afven att

(•Ida med under den langa vintern. Vi kunna latt tanka oss,

hvilkon gladje delta fynd framkallade hos hela manskapet.

I slutet af sept, logo de talrika, af hoUandarne stadse

iMyi'kct fruktade motena med isbjornar sin borjan. Det var



22 HOLLANDARNES OFVERVINTRING.

redan sa kallt, att hafsvattnet afsatte tva turn tjock is. For

vinterbostadens uppforande begyntes nu framforslingen af drif-

veden fran den 6000 steg aflagsna fyndorten, och for detta

Barents' skepp i isen.

iindamal begagnades sladar, som drogos hvardera af 8 man.

I medeltal framforslades 4 sliidar drifved om dagen.
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Under senare halften af sept, blef hafvet narmast om-

kring mer eller mindre isfritt. Men fartyget var fortfarande

oingitVet af is, och dS hollandarne redan uppgifvit allt hopp

ora att kunna atervanda detta ar, funno de sig i sitt ode och

begynte den 6 oktober forberedelserna for uppforandet af

vlnterbostaden. Kolden blef redan hinderlig for deras byg-

nadsarbete, och tid efter annan upprepades bjornarnes besok.

Trots deras jamforelsevis stora antal var det dock for hollan-

<larne alltid en orovackande sak, da en bjorn eller flere ville

gora deras bekantskap. Hade de icke genast en brmnande

iunta till hands, sa maste de reda sig med sina hillebarder

och spjut, och till och med da de skoto pa bjornarne, gag-

nade detta mestadels snarare till att skramma bort de nar-

gangna bestarne an att sara eller doda nagon bland dem.

Kolden var den 7 oktober sa skarp, att om nagon under

bygnadsarbetet tog en spik i munnen, fros denna genast sa

fast, att blod foljde med, da den ater togs ut.

Den 9 oktober pa eftermiddagen gick vinden ofver pa

ostkanten och rnedforde under natten och foljande dagen en

sa valdsam snostorm, att det icke var mojhgt for manskapet

att hamta drifved. Snostormen tilltog den 10 oktober under

en hard nordostvind med sadan haflighet, att man knappast

kunde andas, och man kunde da se framfor sig hogst tva till

Ire fartygslangder.

Den 22 oktober flyttade halften af manskapet, atta man,

in i det nybygda huset och tillbragte der natten for forsta

gS,ngen. Men de maste annu fordraga kold och rok, ty de

voro icke forsedda med tillrackligt varma klader, .och icke

heller hade de annu gjort sangplatserna och eldstaden i ord-

ning. Nu fortsattes transporten af alia lifsm.edel och andra

briikbara saker fran fartyget till vlnterbostaden, dit aterstoden

iif manskapet, atta man, inflyttade redan den 3 november.
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Under den sista sladtransporfen blefvo de iter angripna af

tre isbjornar, men de drefvo dem pa flykfen med sina hille-

barder. I samma man, som solen for hvarje dag hojde sig

allt mindre ofver horisonten, blefvo nu ocksa fjallrackorna

synliga, af hvilka den forsta dodades den 6 nov. samt genast

stektes och ats; hennes kott smakade som kanin, och hollandarne

ato sedan kott af fjallrackor med mycken begarlighet hela

vintern igenom. Af isbjornarnes kott deremot gjorde de all-

deles ingen anvandning. Sedan all proviant och andra nod-

vandighetsartiklar blifvit inflyttade i vinterbostaden, fullbordade

och afslutade de anordningarna i husets inre. De satte vagg-

uret i gang, upphiingde lampan, som matades med bjornfett,

och hopforde sa mycket drifved, som de knnde komma ofvery

hvarvid de hade att kampa mot starka snofall och svara stor-

mar. Den 13 november syntes solen sista gangen ofver hori-

sonten. Fran denna dag tog den langa arktiska vinternatten

sin borjan.

Till forberedelserna for vintern horde ocksa att ombesorja

bad, hvilket skeppslakaren atog sig. Sasom badkar fjenade

ett stort vinfat, i hvilket den ene efter den andre kr5p ner.

Denna badtillstallning, sannolikt att doma ett angbad, var en.

verklig valgerning for manskapet och bidrog belt sakert i

vasentlig man till dess sundhet. Pa proviant var i allmiin-

het ingen brist. Sarskildt voro hollandarne val forsedda med

kott och fisk, mindre deremot var mangden af brod, som

ocksa for den skull efter den 8 november utdelades i smarre

rationer. Minst hade de qvar af dryckesvaror; det 61, som

annu fans, hade till en del blifvit forderfvadt, svagt och utan

smak, och vinet begynte snart att minskas, sa att fran den

22 november utdelades deraf endast tva glas dagligen pr man,,

men mestadels gomde de sina vinrationer for sarskilda hog-

tidliga tillfallen och drucko i vanliga fall (smalt) snovatten.
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Af fjallrackor, som forekommo talrikt, sedan solen forsvann,

da deremot isbjornarne icke syntes till allt ifran denna tid

anda tills solen ater visade sig ofver horisonten, hade de godt

farskt k5tt, som de skattade lika hogt som vildt. De upp-

stalde for den skull raffallor och drefvo hela vintern en flitig

oeh inbringande fjallracksfangst. FiiUorna vifjades dagligen,

alltid fmgo de atminstone en fjallracka om dagen, en gang

till och med fyra; de begagnade icke blott deras k5tt sasom

foda, utan de forfardigade afven pelsverk af deras skinn, sa-

som mossor och dylikt.

Under hela november manad var kolden icke sa skarp,

vadret icke sa dahgt, att hollandarne domdes att for nagon

langre tid halla sig inom hus. De kunde regelmassigt ga att

vitja sina fallor, hamta drifved och emellanat besoka fartyget.

Endast tva dagar omnamnas sarskildt, da de af vaderleken

tvungos att halla sig inom hus, men icke pa grund af stark

kold, utan af svara snofall.

December manad skaffade hollandarne mera bekymmer

an november, kolden tilltog, brannmaterialen visade sig otill-

rackliga, snostormarne forsvarade vistandet i det fria, proviant

Qch dryckesvaror voro otillrackliga for en sadan ofvervintring.

Den af ohyflade trastycken hopfogade vinterhyddan var natur-

hgtvis nagot luftig och kunde icke hallas tillrackhgt varm

med ved allenast i den man kolden tilltog. De tilltapte for

den skull skorstenen och forsokte elda med stenkol, som de

hamlade fran fartyget; genom ett sadant forfaringssatt tilltog

varmen visserligen ganska hastigt, men koloset raedforde na-

turligen en lifsfarlig bedofning af de inneboende personerna,

livilka endast genom att skyndsamt oppna skorstenen och

ilTirron kunde radda sig fran en eljest saker dod. Men nar

ile.ssa oppnats, gick ater mycken varme forlorad. For den

Hkiill nnderhSllo de stundom alldeles ingen eld, men da in-
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tradde snart en annu mycket markbarare kold, pa vaggarna

och sofplatserna bildade sig tjock is, vagguret stannade, och

endast med moda kunde sanduret hallas i gang. Niir kolden

HoUandarnes hus.

blef synnerligen skarp, begynte till och med vinet att frysa,

sa att det maste tinas upp fore maltiden. De sokte nu att
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bekampa kolden genom en mojligast varm bekladnad och

genom att sarskildt varraa fotterna. De sista dagarne i mana-

den hade hollandarne att kampa raed en ny svarighet. Da

logo snofallen sa ofverhand, att deras vinterhydda fullstiln-

digt snoade in, och de maste formhgen grafva sig ut, alldeles

som ur en kallare. Detta oaktadt forblefvo de vid godt mod

och raknade pa, att de med december manads utgang hade

ofverlefvat storsta delen af vinternatten, och att de nu efter

en icke allt for langt aflagsen framtid hade att motse solens

uppgang ofver horisonten. -^

Sasom det gamla aret hade gatt till anda, sa tradde det

nya aret 1597 in. Det gjorde sitt intrade med haftig kold,

stormar och snofall. Under hela fyra dygn lemnade hollan-

darne icke sin hydda. Hvad som fans qvar af vinforradet

g5mdes nu delvis for mojligen kommande annu samre tider.

All den drifved, som de med sa mycken moda slapat ihop,

Yar redan uppbriind, och de hade nu ej annat att gora an

att elda med nagra husgeradssaker af tra. Da inlraffade den

15 januari en forandring i vaderleken: det blef stilla och

mildt, hollandarne kunde ater ga ut i det fria och hamta nytt

bransle. Emedan det var trettondedagsafton, besloto de att

festhgt fira dagen, sa vidt deras lillgangar det medgafvo. For

detta andamal uttogo de sina hopsparade vinrationer, bakade

pannkakor i olja och tillredde annat extra bakverk af hvete-

mjol. De voro alia glada och muntra, Kksom vore de hemma

bland de sina och holle der en stor fest, fjerran fran denna

trostlosa ensamhet i ett skoglost, snobetackt land, hvars enda

befolkning utgjordes af dem, skilda hundratals mil fran sina

hem. Den 31 januari gjorde de den iakttagelsen, att fjall-

rackorna begynte uteblifva; detta hollo de for ett tecken der-

lill, att bjornarne snart ater skuUe visa sig, och detta blef

iksa sedermera mycket riktigt handelsen. Sa lange bjor-
OCKi-



28 JIOLLANDARNES OFVERVINTEING. — VINTERNATTEKS SLUT.

name voro forsvunna, gjorde fjallrackorna sina besok, och

kort innan bjornarne ater visade sig, forsvunno fjallrackorna

nastan belt och ballet.

Da bollandarne den 1 februari roade sig i det fria med

bollspel, varsnade de ater igen elt dagsljusetstilltagande, hvaraf

nagra drogo den slutsatsen, alt solen snart skulle visa sig

ofver horisonten. Och da Gerrit de Veer och Heemskerk den

3 februari promenerade ufefter stranden, sago de till sin stora

gladje den sedan den 13 november forsvunna solens rand

ofvan horisonten. De tva foljande dagarne hade de visser-

ligen icke denna anblick, emedan dimma radde, men de fingo

en ersiittning derfor den 6 februari derigenom, att de alia den

dagen sago solens hela skifva ofvan horisonten.

Nu foljde en tid med storm och snofall, hvilka hopade

allt mera sno kring hyddan, sa att de den 13 februari be-

gynte underhalla forbindelsen med ytterverlden genom skor-

stenen. Detta foil sig namligen langt beqvamare an att hvarje

gang skotta undan de djupa snosamlingarna utanfor dorren.

Den 22 februari faldes en bjorn af nio fots langd och sju

lots hojd, som gaf dem minst 100 skalp. fett, hvilket var

dem mycket valkommet sasom brannmaterial i deras lampor;

bjornkottet kastade de ut at fjallrackorna, som annu visade

sig en och annan gang. Den nya tillokningen af brannma-

terial for lamporna medgaf dem nu nagon tid bortat att mer,

an som forr varit fallet under vintern, sysselsatta sig med

lasning och dyhkt.

Mars manad stalde hollandarnes talamod pa ett hardt

prof. Den atervandande vinterkolden, som de redan trodde

sig vara forbi, det ogynsamma vadret och svarigheten att

langt borta ifran tid efter annan hemskaffa de nodvandiga ved-

forraden begynte att inverka skadligt pa deras under vintern
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i allmanhet gaiiska goda helsotillstand. Nu talas for forsta

S^angen i dagboken om »de sjuka», som lago i sina baddar

och uppvarmdes af de friska genom beta stenar, hvaremot

de friska ater sokte halla sig varma genom att ga och springa

i det fria. — Forsta veckan af maj var vackert, angenamt

vader, och fraii och med den 10 i samma manad var solen

dag och nalt ofver horisonten.

I maj begyntes forberedelserna for att lemna vinterhyddan

och antrada aterresan till Holland. I den fasta ofvertygelsen,

att detta snart nog skulle lyckas dem, gjorde de den 10 maj

slut pa den sista aterstoden notkott, som annu var fortraffligt

bibehallet och, sasom dagboken uttrycker sig, »endast hade

det felet, att det icke rackte langre». En hard storm fran

sydvest sopade den 12 maj hafvet nastan fuUkomligt rent

fran is, men issamlingen vid fartyget lag fortfarande qvar, sa

att manskapet begynte uppge hoppet om att nagonsin kunna

begagna sig af det. For aterresan satte de derfor sin enda

lit till de bada odackade batarna. Fartygets befalhafvare

Heemskerk hade visserligen till en borjan forklarat, att de

skulle qvarstanna i Ishamnen till borjan af juh, emedan ban

hoppades, att fartyget da skulle kunna vara fritt fran den om-

gifvande isen, men manskapet onskade allt efter sorn tiden

framskred, att man skulle lemna fartyget at dess ode, ofverge

det och begagna endast batarna for aterfarden. Manskapet

hade Barents pa sin sida, och denne lyckades ocksa vinna

befalhafvaren for manskapets mening. Den 24 maj, efter tva

veckors agitation, lofvade befalhafvaren att ga manskapets

onskningar till motes, i fall fartyget icke vore isfritt i borj an

af juni. Men juni manad gick in, utan att der visade sig

nagon utsigt, att fartyget snart kunde komma loss.

Den 6 juni begynte holliindarne satta i stand och tackla

batarna. De hade lange sedan fatt nog af vistelsen i vinter-
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hyddan ocli hade redan en vecka i forvag gjort sina klades-

persedlar oeh andra saker resklara, for att icke framdeles

oda nagon tid derpa. Alldeles isfritt blef hafvet icke under

slutet af maj och forsfa halften af juni manad, ty ostliga vin-

dar forde hvarje gang mer eller mindre drifis in mot kusten.

Eljest arc icke manga tilldragelser af sarskildt intresse att

omtala fran denna tid: man fann bland annat, att bjornarne

voro mindre djerfva och nargangna an forut, man hamtade

drifved sista gangen den 24 maj, och da man en vecka se-

nare annu behofde nagot material att elda med, nedref man
vinterhyddans utbygnad och begagnade den sora ved. Hol-

landarne nedrefvo slulligen ocksa en del af sjelfva vinter-

hyddan for att anvanda vid batarnes fardigbyggande.

Kring midten af juni fortsattes forberedelserna for ater-

farden med fordubblad ifver. Af de meteorologiska uppgifterna

framgar, att nu ocksa den arktiska sommarn tog sin borjan.

Den 16 juni omniimnes det forsta regnet, sora kom med
sydvestlig vind, marken begynte tina upp, och de under vin-

tern anvanda filtstoflarne maste utbytas mot laderstoflar. Ar-

betena for afresan voro af trefaldig art, forst batarnes slut-

timring, vidare deras och Jifsmedlens transport till oppet vat-

ten ofver en betydlig landstracka och ofver hopskrufvad is,

slutligen afven transporten af tva sjuka, styrmannen Barents

och en af matroserna, till platsen for afresan.

Den 13 juni, efter sex dagars arbete, blef den mindre

baten segelklar, och sex dagar derefter, den 19 juni, den

storre. Medan en del af manskapet forrattade detta arbete,

forde de andra till hafvet de saker, som skulle folja med hem.

Dertill kunde annu sladarne anvandas. Fran den 14 juni

fordes dagligen manga sladforor till afgangsplatsen. Alia sakerna

inpackades i sma, latt handterliga balar, det annu aterstaende

vinet fyldes pa sma fat, for att man i nodfall med latthet
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skulle kunna lossa och lasfa dessa ting. Der funnos sa

manga saker, att det syntes tvifvelaktigt, huru vida allt kunde

rymmas i batarna.

Det svaraste arbetet var transporfen af de bada batarna

till hafvet. Hollandarne maste for det andamalet forst med
stor anstrangning och moda genom isflaken utarbeta en jamn

vag med yxor, backer, skyfflar o. d. Men afven detta harda

arbete utfordes med gladt mod, nar de annu till sist hade

att afvarja angreppet af en stor, mager isbjorn. Detta arbete

fullbordades den 22 juni. Den 24 juni var allt i ordning fo;

afresan. De bada sjuka, Barents och mafrosen, fordes forst

fran vinterhyddan pa sladar till afgangsstallet. Barents nedskref

innan dess ett bref, i hvilket ban skildrade expeditionens

oden och ofvervintringen, och som ban upphangde i rokfan-

get, insydt i en ammunitionspase. Dessutom nedskref befal-

hafvaren lieemskerk tva bref, elt for hvarje bat, i hvilka de

skal anfordes, som gafvo anledning till den vagade aterresan

i tva odaekade batar. Harpa befalde de sitt ode i Guds ban-

der och afseglade den 24 juni 1597 fran den plats, der de

hade tillbragt nara fio manader. De togo samma vag som
de kommit, foro sa vidt mojiigt i narheten eller i sigfe af

land, kringseglade Novaja Semljas nordanda och foljde der-

efter landets vestkust till Kariska porten. Derifran stalde de

kursen mot Petschoras mynning, foljde ryska kuststrackan

vesterut och anlande den 12 September lyckhgt till Kola, efter

en batfard, som varat tva och en half manader och omfattar

en vaglangd af sexton hundra sjomii, alia krokar franraknade.

Den 11 november 1597 kom expeditionen ater till Amsterdam,

halsad af folkets jubelrop, men af de sjutton man, som ofver-

vintrat i Ishamnen, voro numera endast tolf i lifvet. Barents

hade dott redan pa femte dagen efter uppbrottet fran Ishamnen,

den 29 juni, dagen innan expeditionen kringseglade Iskap.
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Hans ben hvila formodligen nagonstades pa Novaja Semljas

ogastviinliga nordkust. *

Det var att vanta, att den olyckliga utgangen af Barents'

ofvervintringsexpedition skulle verka afskrackande fran upp-

repade foretag i samma syfte och betydligt sanka de forhopp-

ningar, som man dittills hyst om programmets slutliga 16s-

ning. Dertill kom annu en annan omstiindighet, den namligen,

att samtidigt med Barents' tredje resa hade vagen till Indien

'" Sedan hoUandarne den 24 juni 1697 lemnade Ishamneii, bar

denna inlill den 7 September 1871, saledes under en tid af 274 ar, be-

visligen icke varit besokt af menniskor. Ar 1871, efter det att norska

fangstmiin redan tva ar forut intrangt i hafvet oster om Novaja Semlja,

kom den gamle ishafsfararen E. Carlsen fran Tromso af en handelse att

med sitt fartyg inlopa i Ishamnen den 7 September. Carlsen fann der

pa stranden atskilliga lemningar af ett fbrolyckadt fartyg ocb lan^^st in

i bottnen af viken ett bus, som ban genast igenkande bafva tillbort bol-

landarne. Huset bade 32 fots langd, 20 fots bredd och var bygdt af IY2

turn tjocka, 14 till 16 tum breda furuplankor. I det numera forfallna

huset hittade Carlsen och bans folk en miingd saker, sammanlagdt om-

kring 150 olika artiklar. Bland dessa ma sarskildt namnas: gevarspipor,

I

Q^ svard, billebarder, lansspetsar, verktyg, brynstenar, grytor, Ijusstakar,

J tennstopp, ett vaggur, en flojt, las, en metallklocka, en kista (som inne-

hoU filat' och andra verktyg), nagra kladespersedlar, som voro formult-

nade, en trefot, som tjenat sasom hard, samt tre bocker, af hvilka den

ena utgjordes af ett val bibehallet exemplar afMendozas >Kinas historia»

i hollandsk ofversattning. Utanfor huset funnos massor af I'en-, sal-,

bjorn- och hvalrossben. Nar Carlsen aterkom till Hammerfest den 4 no-

vember, inkoptes de af bonom funna relikerna af engelsmannen Lister

Kay, som sedermera ofverlemnade dem at nederlandska regeringen. De
deponerades i marinmuseet i Haag, der ett bus, framtill oppet, blifvit

konstrueradt for att inrymma dem. De Jonge har egnat dessa reliker

en siirskild skrift, »Nova Sembla. De voorwerpen door de Nederlandsche

Zeevaarders na hunne overwintering aldaar in 1597 achtergelaten en in 1871

door liapitein Carlsen teruggevonden>, tryckt i Haag 1872. Han profvarfbrst

deras akthet, lemnar derefter en berattelse om Barents' resa, behandlar

sedan den fragan, buru vida nagon resande besokt platsen for ofvervin-

tringen fore 1871, och ger slutligen en detaljerad beskrifning af de olika

sakerna jamte bisforiska och antiqvariska upplysningar.
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t

kring Goda Hopps-udden utan svarighet blifvit tillryggalagd

af Cornells de Houtman (1595—1597), dennes exempel manade
till efterfoljd, ocli der bildades ett hollandskt-ostindiskt han-

delskompani, som sedan pa denna vilg begynte sin vLilsig-

nelserika kolonialverksamhet i de ostindiska farvattnen.

Men der fans annu i England en man, som holl hard-

nackadt fast vid det gamla programmet om en passage i nord-

vestlig, nordlig eller nordostlig riktning. Det var Henry Hud-

son, kand lika mycket genom sina manga och vigtiga geogra-

fiska upptackter som genom sin tragiska dod.

Hudson hade under sin forsta ishafsresa 1607, sedan ban

upptackt Gronlands ostkust, gjort ett fruktlost forsok att norrut

fran Spetsbergen tranga fram ofver polen. Han beslot for

den skull att forsoka sin lycka i nordostlig riktning. Det

foljande aret, 1608, utgick ban den 3 maj fran Thames med
ett litet fartyg, som »the Muscovy Company* utrustat for

bans rakning. Han kringseglade Nordkap den U juni, traffade

sex dagar senare vid 75» 30' n. br. den forsta isen, som ban

undkom- efter nagra fa stotar, kryssade sedan langsamt vidare,

tills ban genom valdsamma nord- och nordostvindar sag sig

tvungen att vanda, och gick den 5 juh till ankar utanfor

Novaja Semljas vestkust vid 72^ 12' n. br. Han fann pa

stranden en mangd bvalben och renhorn och sag bar och

der i hafvet hvalar, bvalrossar och salhundar. Landet gjorde

pa Hudson ofver hufvud taget ett angenamt intryck. Han
upptackte en stor flod (sannolikt Gussinicha), som kom fran

nordost, och utskickade en del af sitt manskap med uppdrag

att utforska, om bar icke mojligen vore den sokta genom-

giingen. Men manskapet atervande utan onskadt resultat.

I Ian gjorde nu ett sista forsok att forbi Vajgatsch-6n intranga

i Ivariska hafvet; men oofvervinneliga hinder sparrade bans

viig. Berofvad hoppet att finna nordostpassagen, antradde

St'tuberg, Vegas fard o. s. v. 3
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ban den 17 juli aterfarden och landsteg den 6 September i

Gravesend. — Denna Hudsons resa ar sa till vida af vigt for

den fysikaliska geografien, som derunder anstaldes de forsta

iakttagelserna ofver magnetnalens inklination i de arktiska

trakterna.

Hudson hade emellertid pa visst salt annu icke uppgifvit

allt hopp. Tva ar senare, 1610, da ban var gangen ofver i

hollandskt-ostindiska kompaniets tjenst, upprepade ban for-

soket att finna en nordostpassage. Han lemnade Texel den

5 april, passerade en manad derefler Nordkap och stalde sa

kursen rakt pa Novaja Semlja. Den 15 maj fann ban hela

landet omgifvet af annu obruten is. Han vande for den skull

den 30 maj ater till Vardobus och gick derifran ofver till

Nordamerika i afsigt att i denna riktning finna en sjovag till

Indien.

Ar 1612 forsokte en bollandsk hvalfangare, Jan Corne-

liszon van Horn, att norr om Novaja Semlja framtranga mot

oster. Fran on Kildin stalde ban kursen direkt mot Novaja

Semlja ocb framkom dit den 10 augusti. Han seglade langs

kusten norrut anda till den 19 augusti, da ban motle tat,

med landet sammanhangande is. Han foljde ismassans rand

anda till 76o 30' n. br. och vande forst der tillbaka mot

Novaja Semlja. Han styrde derefter mot nordvest langs efter

en isbarrier infill 11^ n. br., gick pa nytt tillbaka mot kusten,

men antradde sedan aterfarden till Holland.
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Det sa kallade Nordiska eller Gronlandska kompaniet,

Kom bildat sig i Holland ar 1614, utrustade ar 1625 ett fartyg

['or ett fornyadt forsok att i nordost finna vagen till Kina.

Uefalhafvare for fartyget blef Cornells Bosnian. Han utgick

fran Texel den 5 juli, passerade den 4 august! on Kolgujeff

och fick den 8 augusti Novaja Semljas kust i sigte vid 7P
55' n. br. Anda till den 14 augusti hade ban att oafbrutet

sla sig fram genom is. Forst denna dag lyckades det honom

att inlopa i en med tolf till tretton holmar uppfyld vik. Den

18 augusti gick Bosman ater till segels, den 21 intrangde

ban i Jugor Scbar och den 24 i Kariska hafvet. Maktiga is-

massor drefvo honom snart tillbaka till sundet, hvarifran ban

kommit. Den 4 September utbrot en valdsam storm fran

nordost, bvarunder fartyget forlorade sina bada ankaren.

Bosman hade nu ej annat val an att med eller mot sin vilja

atervanda till Holland. Han aterkom dit i borjan af oktober.

Delta var hollandarnes sista forsok att fmna en nord-

ostlig vag till Indien. Den fruktlosa utgangen af alia resor,

som de gjort, foranledde dem nu att inskranka sig till den

visserligen ojamforligt langre, men i alia handelser sakra vagen

kring Afrika. Val aterfinna vi efter denna tid hollandska

fartyg i Novaja Semljas och andra arktiska haf, en hollandare

vid namn Vlaming gjorde till och med ar 1664 en ganska

marklig resa kring Novaja Semljas nordanda och trangde

langt in i Kariska hafvet — men emedan dessa resors mal

var ett belt annat, namligen fangsten af hvalar och andra

trangifvande djur, sa kunna de icke komma under behand-

ling vid denna ofversigt.
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Efter manga misslyckade forsok mot nordvest begynte

man ater under sista halften af sjuttonde arhundradet att i

England tanka pa en nordostpassage. Mangahanda och till

storsta delen icke mycket sannolika underrattelser om de

arktiska hafvens isfrihet, afvensom om resor, som skulle hafva

blifvit foretagna af hollandska fartyg till ovanligt hoga bredd-

grader, ja anda till sjelfva polen, och nagra hundra mil

osterut fran Novaja Semlja, Barents' mening, att Kariska

hafvet ar isfritt 20 mil fran kusten, samt slutligen egna och

sjell'standiga funderingar ingafvo John Wood, kapten i engelska

marinen, en erfaren och skicklig sjoman, som hade atfoljt

sir John Narborough pa hans resa genom Magellans sund,

den ofvertygelsen, att man med sakert hopp om ett lyckligt

resultat skulle kunna soka denna genomgang midt emellan

Spetsbergen och Novaja Semlja. Besluten att egna sig at

delta foretag, ingick han 1676 till konungen och hertigen af

York med en skrifvelse, i hvilken han framstalde 7 motiv

och 3 faktiska bevis * for sin asigt. Bada profvade riktigheten

* Motiven voro: 1:0 Barents hade uttalat den meningen, att isen

stracker sig icke mer an 20 mil ut fran Gronlands och Novaja Semljas

kuster, och ett mellanrum af 160 mil utgores af oppet haf; 2;o ett bref

fran Holland, offentliggjordt i » Philosophical Transactions*, adagalagger,

att ryssar hade funnit hafvet oppet norr om Novaja Semlja; 3:o nagra

hollandare, som lidit skeppsbrott pa Korea, hade berattat, att der pa

kusten fangats hvalar med i.sittande engelska och hollandska harpuner;

4:o en for mr Joseph Moxon af hollandare berattad egendomlig historla;

5:0 berattelsen om ett hollandskt fartyg, som varit polen nara pa en

grads afstand — hvilken berattelse gifvits honom af kapten Goulden;

6:0 kapten Gouldens pastaende, att all drifved funnen pa Gronland var

svart sonderaten af hafsdjur; 7:o berattelsen om tva fartyg, som seglat

300 mil osterut fran Novaja Semlja (berattelsen finnes tryckt i jPhilo-

sophical Transactions*). — De faktiska bevisen voro: l:o Vid polen iir

lika varmt som under norra polcirkeln — delta bevisas af gronlandares

erfarenhet; 2:o nagra icke fullt begripliga pastaenden om vindforhallanden

och dimmor; samt 3:o jordmagnetismens inflytande kaii icke i nagon

forvillande grad invcrka pa en siiker passage tvars ofver poJen.
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af bans framstallning, och konungen gaf befallning, att fre-

gatten Speedwell skulle stallas till kapten Woods disposition,

under det att hertigen i forening med flere magnater inkopte

pinken Prosperous, som under befal af kapten William Flawes

skulle alfolja Speedwell.

Wood och Flawes utgingo fran Thames den 8 juiii 1676,

passerade Nordkap den 30 juni och stalde sedan kursen mot

nordost. Den 2 juli, da de enligt berakning befunno sig vid

75" 53' n. br. och 39" 48' ostl. langd, stotte de pa samman-

hangande is, som strackte sig fran VNV till OSO. Under

forutsattning att denna is sammanhangde med Spetsbergen,

styrde de langs efter dess rand osterut. Fyra dygn seglade

de i denna riktning och lupo in i hvarje oppning, som de

trodde sig se i isen, men det visade sig, att den hade bildat

en alldeles sammanhiingande och ogenomtranghg mur. Den

6 juli pa aftonen sago de pa 15 mils afstand Novaja Semljas

hoga och snobelackta kust. Foljande dagen ofvertygade de

sig, att isen sammanhangde med kusten, och hunno vid mid-

dagen, pa 6 mils afstand fran land, 70" 46' n. br. och 54" 4'

ostl. langd. I afvaktan pa en gynsam forandring i isens lage

loverade de mellan kusten och en massa isflak, som hade

aflost sig fran den fasta isen. Den 9 juli fram mot midnatt,

da vinden var vestlig och dimma radde, varskodde man fran

Speedwell is ratt for-ut. Man lat genasl vanda, men under

sjelfva brassningen stotte fartyget mot ett undervattensgrund,

hvilket det likval undkom utan vidare afventyr. Men kort

derefter syntes ater igen branningar, och under en andra

vandning fastnade fartyget sa ohjelpligt pa en klippa, att det

icke syntes mojligt mer att komma loss. Vagornas svall

kastade det annu hogre upp pa grundet, fregatten blef lack

och begynte fyllas med vatten. Kapten Wood hade intet annat

val an att med sitt manskap radda sig till stranden, hvilket
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ocksa lyckades honom med forlust af tva man. Men de riiddade

befunno sig nu i en nastan hopplos belagenhet. Deras folje-

slagare Prosperous var f5rsvunnen bortom horisonten, och

de misstankte, att afven den lidit skeppsbrott, eller att, cm

sa icke varit handelsen, dess besattning omojligt kunde se dem

under den nu radande tjockan. Den enda roddbat, som de

hade qvar, kunde bara blott omkring trettio personer; men

de voro sammanlagdt sjuttio. Nagra onskade att fara i baten

till Rysslands kust; andra ansago det vara battre att ofver

land bege sig dit; nigra tankte till och med att forstora baton,

pa det att alia matte vederfaras ett och samma ode, det matte

bli raddning eller undergang. For att tygla deras onda af-

sigter betjenade sig kapten Wood af det under inga omstandig-

heter lofvarda hjelpmedlet af rusgifvande drycker; hanbemo-

dade sig att genom ett standigt rus gora dem gl5mska af sitl

onda uppsat. De lefde under hela tio dagar i en sadan

fruktansvard belagenhet, tills andtligen Prosperous till alias

gladje visade sig utanfor under segel. Kapten Flawes varseblef

den eld, som de gjort upp for att iidraga sig- bans uppmark-

samhet; ban raddade dem alia och kom i augusti med dem

valbehallen ater till England.

Den olyckliga utgangen af kapten Woods foretag hade

fran en den ifrigaste forfaktare af nordostpassagen gjort honom

till en haftig motstandare deremot. Han forsakrade, att No-

vaja Semlja och Spetsbergen bilda ett sammanhangande fast-

land, att hafvet, som omger dem, ar betackt med evig is,

och att man maste halla alia berattelser af hollandare och

engelsman, som pasta motsatsen, for blotta uppfmningar, sa-

som de ocksa till en del ovilkorligen maste vara. »Det ar

a ena sidan tydligt», siiger Liitke, »att denna sjofarande for

att forsvara sin olycka betjenade sig af manget pastaende,

sora ar svart att bevisa och som ban kanhanda icke sjelf
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trodde pa; men a andra sidan begingo de, som fortfarande

forsvarade nordostpassagen, lika bevisliga orattvisor mot ho-

nom. De kastade pa honom hela skulden for foretagets miss-

lyckade utgang och pastodo, att ban blifvit sin forsta plan

otrogen, att ban, i stallet for att halla sig midt emellan Spets-

bergen och Novaja Semlja, af feghet sokt sig in till detta

senare lands kust, och mycket annat dylikt. Kapten Wood

seglade fran Nordkap i nordostlig riktning, traffade den ogenom-

trangliga isen nara nog midt emellan Spetsbergen och Novaja

Semlja ocb maste nodvandigt, for att finna en vag genom

den samma, forandra sin dittills foljda kurs och sarskildt taga

vagen mot oster, ty vid ostkusten af Spetsbergen hopar sig

isen, genom en bestandig stromsattning fran oster mot vester,

ojamforligt mycket mera an vid kusten af Novaja Semlja.

En fard mellan is och land ar vida farligare och osakrare

an mellan ren is, och Wood bar for den skull icke tagit viigen

in emot land af nagot slags feghet. For att rattvist kunna

bedoma en sjofarandes bandlingssatt i brydsamma fall, sar-

skildt for att beskylla honom for feghet eller dylikt, skulle

man alltid forst sjelf hafva fors5kt nagot likartadt.»

Liksom aret 1625 betecknar slutpunkten for hollandarnes

forsok att finna den nordostliga vagen till Indien, sa betecknar

aret 1676 for en lang tid slutpunkten for engelsmannens

strafvanden i samma syfte. Enskilda larde, sadana som Lo-

monossof, Engel, Barrington och andra, sokte visserligen annu

gang efter annan att framhalla nordostpassagens mSjlighet,

men det ar tydligt, att hvarken regeringarna eller privata

kapitahster lyssnat till deras mening. Aret 1676 var och

forblef en betydande granspunkt i nordostpassagens historia,
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ty der fragan da lemnades, der blef hon staende under ett

belt arhundrade, och ntir engelsmannen sedan ater igen togo

upp henne, skedde det endast vid sidan af ett annat vigtigt

foretag, som naturligtvis blef behandladt sora hufvudsak.

Nar den bekante upptacktsresanden Cook i juli 1776

med fartygen Resolution och Discovery gick ut pa sin tredje

stora resa, hade ban i uppdrag af amiralitetet att varen 1778

Mn Kamtschatka segla norrut sa langt, som kunde synas

bonom mojligt, »f6r att forsoka en nordost- eller nordvest-

passage Mn Stilla bafvet till Atlanten eller Nordsjon*. Att

Iran det af Bering ar 1728 genomseglade och efter honom

benamnda Berings sund tranga ostvart ocb soka finna nord-

vestpassagen var bufvudmalet for Cooks resa — ty samtidigt

skulle en annan engelsk expedition under Pickersgill fran

Baffins bay segla vestvart — , men man villa icke lemna till-

fallet obegagnadt att afven da profva nordostpassagens moj-

lighet, eburu i omvand riktning mot de tolf foregaende expe-

ditionerna.

Efter sina storartade upptackter i Stilla bafvet seglade

Cook, i enlighet med de erhallna foreskrifterna, sommarn

1778 norrut mot Berings sund. Han lemnade Aleutiska

ogruppen den 2 juli ocb passerade Berings sund den 10 augusti.

En vecka senare, den 17 augusti, motte ban den forsta isen

vid 70" 41' n. br., sedan ban forut foljt den amerikanska

kontinenten anda till Iskap (70" 15' n. br.). Den 18 augusti

fann Cook for godt att vanda, han befann sig da vid 70" 44'

n. br. och 160" 35' vestl. langd fran Greenwich, hvarefter

ban stalde farden mot vester ocb sydvest, allt efter isens

lage. Han Hadde Sibiriens ishafskust vid Rirkajpia (Nordkap),

som ar belaget vid 68" 55' n. br. och 179" 54' vestl. langd.

Han ansag det omojligt att komma langre i denna riktning

och viinde for den skull mot osier och genom Berings sund
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till de Havaiska oarna, der han, som bekant, blef dodad i

en strid med infodingarne den M februari 1779. Samma

expeditions andre befalhafvare, kspten Gierke, gjorde delta ar

ett nytt forsok att fran Berings sund tranga ostvart mot Baf-

flns bay, men forsoket aflopp utan synnerlig framgang. Resul-

tatet blef, att kapten Gierke bestred mojligheten af en nordost-

eller nordvestpassage. Forster, som medfoljde expeditionen,

uttalade sig emot teorien om Ishafvets segelbarhet synnerligt

langt norr om Berings sund, och redaktoren af Cooks rese-

verk pasted, att »denna Gooks resa hade visat menskligheten

den valgerningen, att man pa grand af dess utgang borde lara

sig att afsta fran andra likartade onyttiga upptacktsresor.*

Dermed var i England domen sagd ofver nordostpassagens

utforbarhet, ty sedan den tiden hafva engelsmannen aldrig

mera befattat sig dermed. Deras arbeten och forskningar i

polartrakterna hafva sedan dess uteslutande egnats at att

framtranga till polen och att utfora nordvestpassagen.

Ater igeu forfl5t en lang tidrymd, nara ett hell arhun-

drade, innan tanken pa nordostpassagens utforbarhet vaknade

till nytt lif. Under tiden hade de arktiska trakternas geografi,

deras vind- och stromforhallanden blifvit ojamforligt mycket

battre kanda an under Cooks dagar: den sibiriska kuststrackan

mellan Lena och Berings sund hade blifvit kartlagd, engelska

vetenskapliga expeditioner och amerikanska fangstman hade

befarit Ishafvet pa stora sfrijckor a omse sidor om Berings

sund, hafvet mellan Spetsbergen och Novaja Semlja hade

blifvit ratt val undersokt, norrmannen hade genom sina manga

framgangsrika fangstfarder visat vagen till Kariska hafvet, och

de erfarenheter slutligen, som blifvit samlade sarskildt under
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delta arhundrades manga resor i andra arktiska haf, hade

lemnat manga upplysningar af stort varde. Med sadana for-

utsattningar till grand och angan som hjelpmedel i navigatio-

nens tjenst kunde man hysa goda forhoppningar att andtligen

losa det gamla problemet om nordostpaasagens ulforbarhet.

Osterrikarne voro de, som nu togo saken om hand.

Efter en rekognosceringsfard i hafvet mellan Spetsbergen

och Novaja Semlja sommarn 1.871 besloto osterrikarne Weyp-

recht och Payer att forbi Novaja Semljas nordspets och

Sibiriens kust gora forsoket att framtranga till Berings sund

och derunder anstallaforskningar i det okanda hafvet nordost ut

fran Novaja Semlja. Tanken pa en osterrikisk-ungarisk ishafs-

expedition mottogs med entusiasm inom hela osterrikiska monar-

kien. Befiilet ofver expeditionen i dess helhet liksom arbetena

till sjos anfortroddes at lojtnant Weyprecht, en kunskapsrik och

beprofvad sjoman. Lojtnant Payer ater hade att ombestyra

ledningen af arbetena i land, ty han hade lange sedan under

sina geodetiska arbeten i Alperna och ytterligare sasom del-

tagare i Koldeweys ofvervintringsexpedition till Gronlands ost-

kust 1869— 1870 gjort sig kiind sasom en ofvad alpklattrare,

en god tecknare och en beslutsam och entusiastisk forskare.

Expeditionens fartyg, angaren Tegetthoff, om 300 tons,

utrustades i Elbe med tillgodoseende af alia moderna hjelp-

medel, forsags med proviant o. dyl. for 21/3—3 ars tid och

utgick slutligen fran Bremerhaven den 13 juni 1872. Storsta

delen af manskapet utgjordes af dalmatier fran Adriatiska

hafvets kust. Sasom ismastare medfoljde sarskildt kapten E.

Carlsen fran Tromso, hvilken gjort sig val kand derigenom,

att han kringseglat bade Spetsbergen och Novaja Semlja samt

hemfort relikerna fran Barents' vinterhydda i Ishamnen. Efter

nagra ytterligare anordningar i Tromso lemnade expeditionen

denna stad den 14 juli.
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Den 19 juli mottes den forsta isen vid 74-0 15' n. br.,

den 29 juli kom man i sigte af Novaja Semlja, och den 12

augusti sammantraffade Tegetthoff vid Pankratjeff-oarna med

slupen IsbjSrn, som med grefve Wiltschek om bord var ut-

gangen for att nedlagga en proviantdepot for expeditionens

rakning pa Novaja Semljas vestkust. Den 21 augusti logo

de bada fartygen afsked af hvarandra, Isbjorn vande ater till

Norge, och Tegetthoff angade norrut pa sin storartade upp-

tacktsfard. Forr an efter tva ars forlopp borde man icke

hoppas att erhalla nagra underrattelser fran den val anlagda

expeditionen, ty sedan man passerat Novaja Semljas nord-

spets och framtrangt osterut till Tajmyrlandet, hade man for

afsigt att tillbringa forsta vintern i narheten af kap Tscheljuskin,

Sibiriens nordligaste udde, och den andra nagonstiides pa de

Nysibiriska oarna eller mojligen pa Wrangels land.

Men expeditionen fick en belt annan utgang, an man

med sktil hade vantat sig. Redan nagra timmar efter de bada

fartygens skilsmassa hade en frisk nordostlig vind skjutit sa

mycket is samman kring Tegetthoff, att rundt omkring icke

var en enda smula vatten att se. Detta intraffade vid 76o 22'

n. br. och 62o 3' ostl. langd fran Greenwich, pa ungefar 6

mils afstand fran kusten. vJag hade fortojt fartyget,» sager

Weyprecht, »vid ett flak, fullt medveten derom, att det skulle

blifva instangdt. A ena sidan kunde jag icke besluta migfor

att lata de 15 mil ater ga forlorade, som vi lyckhgt vunnit

under de detta ar ogynsarama forhallandena, a andra sidan

utgjordes all den kring oss Hggande isen af sa sonderbrakad

drifis, att jag med visshet raknade pa, att forsta ostliga vind

skulle fora alltsammans atskils. Men i stallet for ostliga vin-

dar, som jag hade vantat skola eftertrada de foregaende veckor-

nas ihallande valdsamma sydveststormar, intriidde nu stiltje

omvexlande med vestliga vindar. De senare medforde ganska
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mycket sno, som i forening med lemperaturens snabba sjun-

kande sammanband drifisen. Anda till den 9 September gafs

der ingen forandring, isen lag tatt sluten, at intet hall kunde

man se ett spar af vatten. Fartyget dref for de latta vindarna

an at oster, an at vester. Temperaturen foil under natterna

anda till — 15" C. » Den 9 September utbrot andtligen en

haftig storm fran nordost, som sonderbrot isen i storre fait,

men fartyget lag fortfarande infruset midt uti ett sadant, och

alia anstrangningar att arbeta det loss forblefvo fruktlosa.

Tegetthoffs vag var fran denna stund och allt framgent

bunden vid isfaltets rorelser, och detta fordes af och an allt

efter vindarnas godtyckliga nycker. Den 1 oktober befann

eig fartyget vid 76* 50' n. br. och 65" 22' ostl. langd fran

Greenwich, och den 5 i samma manad forlorade de resande

Novaja Semljas kust ur synhali. De voro icke langre upp-

tacktsresande i den meningen, att de kunde fritt bestamma

sin vag, utan passagerare pa ett isfalt, som tog sin vag

deras vilja forutan.

Den 13 oktober gick det valdiga isfaltet i stycken under

ett frukfansvardt tryck fran alia sidor, och fran denna dag

togo de forfarliga ispressningarna sin borjan, hvilka sedan

upprepades med korta mellanrum nastan hela vintern igenom.

Der bildade sig gang efter annan stora remnor i isen, isfalten

skoto samman, under och ofver hvarandra, fartyget hojdes

och sanktes allt efter ispressningarnas valdsamhet, det befann

sig i en ytterst bekymmersam belagenhet, och under sadana

forhallanden maste naturligtvis allt hallas i beredskap, for att

man vid forsta paminnelse skulle kunna ofverge fartyget. Ett

hus af stenkol, som blifvit uppfordt pa isen for att tjena som

tillflyktsort i handelse af fartygets forlust, forstordes under

en rorelse 1 isen julveckan, och senare, under januari manad

1873, nadde ispressningarna hojdpunkten af valdsamhet; den
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22 januari pressade sig en ismur upp pa nagra fa stegs af-

stand fran fartyget till 30 fots hojd, och samtidigt forstordes

ett talt for magnetiska iakttagelser och ett upplag af stenkol

och ved. Under de fem manader, som ispressningarna varade,

kommo osterrikarne foga till ro; endast sallan kunde de vaga

klada fullstandigt af sig. Den 16 februari steg solen ater

ofver horisonten, efter 109 dygns franvaro, och kort derefter,

^J

i=il

Ispressning.

den 25 februari, upphorde ispressningarna lika hastigt och

ovantadt, som de borjat hosten forut. Fartyget dref oupph5r-

ligt mot nordost, och de resande forestalde sig till och med,

att de skuUe komma att foras mot Sibiriens kust; men nar

de den 4 februari passerat 73:e langdgraden, kantrade vinden

om, och fran denna dag fordes de, fortfarande lika hjelplosa

som forut, mot nordvest. Mot slutet af februari manad nadde

temperaturen sitt minimum for vintern, — 4:6^,2 G.
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Nar sommarn 1873 intradt, begyntes arbetena for att

befria fartyget. Manaderna maj, juni, juli och augusti ati-

vandes for att saga igenom det valdiga isfaltet, men derigenom,

att andra isfiilt under ispressningarna banat sig vag in under

det, hade det natt en tjocklek af 40 fot, och alia anstrang-

ningar visade sig fullkomligt gagnlosa. Forst i juni sago

osterrikarne fran utkikstunnan enstaka oppningar i isen pa

stort afstand ; framdeles visade sig ocksa har och der smarre

vakar, men aldrig nagonstades egenth'gt oppet vaften. Isfaltet,

som tinder varen syntes hafva hvarken borjan eller slut, blef

under hosten allt mindre och mindre. Utsigten att fa till-

bringa en andra vinter under liknande faror och overksamhet

som den forsta syntes mycket stor, och osterrikarne voro

redan forberedda derpa, men da forandrade sig belt ovantadt

stallningen till deras fordel.

» Sedan lang tid lillbaka», sager Payer, »hade vi blifvit

drifna omkring i en del af Norra Ishafvet, som forut icke varit

af nagon besokt, men oaktadt en omsorgsfuU utkik hade vi

hittills icke kunnat finna nagot land. Det var for den skull

en handelse af icke ringa betydelse, da vi den 13 augusti

ofverraskades af det plotsliga framtradandet af ett bergigt

laftd, omkring 14 eng. mil norrut, hvilket dimman anda till

denna tid hade dolt for vara blickar. Vid delta tillfalle glomde

vi all var forra oro; ofortofvadt skyndade vi mot land, ehuru

fullt ofvertygade derom, att vi icke skulle vara i stand att

komma langre an till randen af vart isflak. Manader igenom

voro vi nu domda att lida en Tantali qval. Talt inpa oss

hade vi ett nytt polarland, rikt pa loften om upptiickter, men

nu, beroende som vi voro af vindens vexlande nycker och

omgifna af oppna vakar, voro vi oformogna att komma det

en harsman narmare. Andtligen, mot slutet af oktober, nar-

made vi oss pa tre mils afstand en af oarna, som bildar for-
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posten till hufvudlandet. Vi togo vagen ofver de upptornade

och hopskrufvade isblocken och satte sa for forsta gangen

var fot pa det obekanta landet vid 1¥ 54' n. br. Isen, som

betackfe hafvet narmast kusten, var endast en fot tjock; det

var alltsa tydligt, att har hade under den nu gangna som-

marn fannits periodiskt oppet vatten. En mera ode o iln

denna, som vi kommit till, kan svarligen tankas, ty sno och

is betackte hennes frusna och steniga sluttningar. Men for

OSS var hon af sadan vigt, att vi med henne forenade nam-

net pa den person, som var den egentlige upphofsmannen till

var expedition, grefve Wiltschek.»

I September och oktober dref fartyget langs efter kusten

af det nyupptackta landet, men i borjan af november fros

isflaket, hvarpa det var iippressadt, tillsammans med den

fasta landisen vid TQ" 51' n. br. och 58o 56' ostl. langd fran

Greenwich. Der blef det orubbligt Hggande pa 3 sjomils af-

stand fran narmaste strand, anda tills osterrikarne maste

ofverge det den foljande sommarn. Fartyget hade redan

blifvit ombonadt for att mota ofvervintringen, och under forsta

halften af oktober hade ispressningarna ater gjort sig paminta,

men sedan Tegetthoff lag ororligt fast vid landisen, forekommo

de icke mera under vinterns lopp. Den 22 oktober gick so-

len ner for att icke ater visa sig ofver horisonten forr an

efter 125 dygns forlopp.

I november uppfordes tva snohus pa isen for att hysa

de fixa magnetiska och astronomiska instrumenten, och niir

dessa blifvit uppstalda der, begyntes med nyarets intrade

1874 de regelmassiga magnetiska variationsiakttagelserna. Den

forsta vintern hade varit odraglig till ytterlighet i foljd af de

standiga ispressningarna; den andra vintern bildade i delta

afseende en fullkomlig motsats mot den forra, men i stallet

forekommo nu ihallande hiiftiga snostormar, som upphorde
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forst i maj manad. Nar man insett nodvandigheten ocli folj-

aktligen ofverenskommit att ofverge fartyget, rustade sig Payer

att fore hemfiirden ge sig a stad mot norden pa sladfarder

for att kartlagga det nya landet, hvaremot Weyprecht stannade

qvar om bord som forut, sysselsatt med anordningarna f5r

hemresan och afslutandet af de vetenskapliga iakttagelserna.

Payer foretog under varen 1 874 tre sarskilda sladfarder,

hvilka begyntes den 10 mars och afslutades den 3 maj. Den

forsta och sista af dessa farder varade blott nagra fa dagar.

Under den forsta sladfarden, som tog sin borjan den 10 mars,

Tegetthoff i mansken.

var kolden ganska stark och steg vid ett tillfalle till — 50" G.

(samtidigt observerades om bord — 43o,3 C.) »Vi voro tvungna»,

sager Payer, »att iakttaga den storsta forsigtighet; var natt-

somn i taltet blef stord, och ofvergangen af Sonklar-glacieren

under en obetydlig bris var ytterligt pinsam. Vara klader

voro styfva som ett pansar, och till och med var rom, ehuru

ganska stark, tycktes hafva forlorat bade sin kraft och sin

fluiditet. Vi sofvo i fyra rockar, men om dagen funno vi

klader gjorda af fagelskinn vara de lampligaste att motsta

klimatets striinghet. Oaktadt all forsigtighet ledo vi emellertid

mvcket af frostskador, mot hvilka en blandning af jod och
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kollodium visade sig verksammast.» Den andra sladfiirden

begyntes den 24 mars, och i denna deltogo, fSrutom Payer,

sex andra personer jamte tre hundar. Sladen var lastad med

proviant och andra fornodenheter till en vigt af 16 centner.

Tvart emot de forvantningar, man hade skal att hysa, sjonk

temperaturen under denna resa icke under — 32'',5 C, men

snodrifvor och fuktighet, vakar i isen och vattnets ofversvam-

ning, der vagen gick fram, voro till stort bekymmer. Den 26

mars passerades 80:e breddgraden och den 3 april den 81 ;a.

Den 12 april var sista dagen, som Payer framgick mot

norden; temperaturen var da — 12'',6 C. Han vande om vid

82" 5' n. br. och aterkom, efter jamt en manads Mnvaro,

fill fartyget den 24 april. Frukten af denna sladfard var en

kartlaggning af det nya landet, som sedermera erholl namnet

Frans Josefs land, norrut anda till 83:e breddgraden. Nar

den tredje sladfarden var bragt till slut, uppmatte Weyprecht

for kartlaggningens ordentliga afslutning en triangulationsbas

pa isen nara fartyget, och sa antraddes hemfarden till Europa.

Den 20 maj pa aftonen lemnade osterrikarne Tegetthoff.

Deras utrustning var mycket enkel, ty omstandigheterna med-

gafvo dem icke att fora med sig nagra ofverflodsarliklar.

Forutom de klader, som hvar och en bar pa sig, utgjordes

bans personliga egendom af en sofsack att hvila i. Proviant-

forradet lastades till en borjan i tre, sedermera fyra batar,

som voro stalda pa sladar och vagde hvardera omkring IVV^

centner. Under resans forsta del traffades djup sno, som till

ytterlig grad forsvarade framfarden; ej saltan hande det da,

att samma vagstycke maste tillryggalaggas fem sarskilda gan-

ger, och i medeltal hunno de resande ej mer tin en half

sj5mil om dagen. Nar de kommit till landisens rand, maste

de klattra med batarna och sladarna fran isflak till isflak och

stundom satta ofver breda remnor i isen. Sydliga vindar

Stuxherg, Vegas fard o. s. r. 4
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drefvo isen oupphorligt mot norr och omintetgjorde salunda

nara nog allt deras arbete. Efter nara tva manaders oafbrutna

anstrangningar befunno de sig ej mer an 8 sjomil fran far-

tyget. Den 15 juli intraffade andtligen en foriindring; nord-

liga vindar skingrade isen, och ett ihallande rega minskade

smaningom bans dimensioner. Den 7 augusti iakttogo de for

forsta gangen dyning fran soder, ett tydligt tecken till nar-

heten af oppet vatten, och en vecka senare, den 14 augusti,

nadde de isens grans mot det oppna vattnet vid 77o 40' n. br.

Osterrikarnes marsch ofver isen.

och 6P ostl. langd. Har maste de nu lemna sladarna och

taga lifvet af de tva annu aterstaende hundarna, ty batarna

voro knapt rymliga nog for att bara dem sjelfva och deras

nodvandiga bagage. Redan foljande dagen fingo de Novaja

Semljas h5ga berg i sigte; och den 18 augusti landstego de

nara Amiralitets-halfon for att hvila natten 5fver. De foljde

sedan .Novaja Semljas kust till Dun-viken (72" 40' n. br.),

der de den 24 augusti, saledes 96 dygn efter det att de lem-

nat Tegetthoff, traffade ett ryskt fangstfartyg, hvars befalhaf-

vare genast var villig att fora dem till Vardo.
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Osterrikarne misslyckades i sin ursprungliga afsigt att

finna nordostpassagen, men genom flit, uthallighet och om-

sorgsfulla studier hafva de rikligt ersatt hvad som en odets

nyck fornekade dem i delta afseende. De hafva adagalagt

tillvaron af en vidstrackt landmassa, i storlek jamforlig med

Spetsbergen, langt norr och nordvest om Novaja Semlja,

hvilken de voro i stand att kartlagga norrut anda till 83:e

breddgraden, och denna npptackt bar i vasentlig man riktat

kunskapen om de arktiska trakternas geografi. Deras expe-

dition bar vidare lemnat resultat af betydande vetenskapligt

varde, sadana som tvaariga meteorologiska iakttagelser, an-

stalda hvarannan timme, draggningar och djuplodningar, mag-

netiska variationsiakttagelser, iakttagelser ofver norrskenets

natur samt slutligen ofver strommarnes riktning och packisens

drift. Alia dessa iakttagelser aro -af sa mycket storre varde,

som de harrora fran en dittills alldeles okand trakt, fjerran

belagen fran alia foregaende observationsplatser inom det

arktiska omradet.

Men hvilka slutsatser, fragar man, kunde nu denna i

sin hufvuduppgift forfelade resa gifva aniedning till rorande

nordostpassagens utforbarhet? — Jag skall papeka, hvad Payer

och Weyprecht omedelbart efter bemkomsten 1874 uttalat

om mojligheten af en sadan passage. Weyprecht skrifver

bland annat i ett bref till Petermann salunda: — »For det

tredje bar fragan om mojligheten att framtranga mot oster

langs efter Sibiriens kust alldeles i ingen man modifierats

genom resultaten af var expedition. Den plan for expeditio-

nen, som jag i december 1871 framlade for vetenskapsakade-

mien i Wien, anser jag fortfarande lika utforbar som da, och

jag skulle eventuelt an en gang vara beredd att utfora den

samma.» Payers uttalande i fragan gar deremot i alldeles

motsatt riktning. Han sager, likaledes i bref till Petermann:
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»Der gifves intet oppet och intet fullkomligt slutet polarhaf,

men der finnes en viss arligen vexlande chance for skepps-

fart. Denna chance tanker jag mig dock aldrig nagonsin sa

stor, att man skall kunna uppna polen eller utfora nordost-

passagen.s

Det drojde icke mer an fyra ar, innan dessa alldeles

stridiga asigter funno sin slutliga losning; och det befans da,

att Weyprecht hade profeterat ratt, men Payer oratt. Norden-

skioldska expeditionens fard fran Atlanten till Berings sund

pa en enda sommar, 1878, gjorde andtligen ett slut pa en

af polarforskningens aldsta och vigtigaste fragor.
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Fran Tromso till Jugor Schar.

Den af professor A. E. Nordenskiold ledda och af gross-

handlaren Oscar Dickson i Goteborg bekostade svenska ark-

tiska expeditionen 1875 hade till vasentlig uppgift att »till

Novaja Semlja och Kariska hafvet utstracka de undersok-

ningar ofver den hogsta nordens naturforhallanden, som un-

der de senare artiondena fran Sverige foretagits i Gronland,

pi. Island och Spetsbergen», men dess utom ingick afven i

expeditionens plan att, sa vidt mojligt, ofver det sedan gam-

malt ilia beryktade Kariska hafvet fmna en vag till nagon af

de stora sibiriska floderna Ob eller Jenisej. Det fartyg, som

forhyrts for denna expedition, var en norsk fangstjakt Pro-

ven, af 221/3 kommerselasters dragtighet, 55 norska fot lang

och bemannad med 12 norska fangstman, hvilka alia forut

deltagit i farder pa arktiska haf. Sasom vetenskapliga bi-

traden medfoljde tva botanister, d:r F. R. Kjellman och d;r

A. N. Lundstrom, samt tva zoologer, d:r H. Theel och for-

fattaren till dessa rader. Liksom forut i de fiesta dylika fall

varit handelsen, ombesorjdes afven denna gang fartygets ut-

rustning i Tromso, och denna stad var afven samlingsorten

for expeditionens samtliga deltagare fore hennes afgang till

Ishafvet.
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Den 8 juni kl. 6 f. m. lemnade vi Tromso, till en borjan

bogserade ett par mil af en liten angbat. Emedan vinden

var ogynsam, maste vi redan samma dag mot aftonen ga till

ankar i sundet mellan Karlson och Renon. Naturen derom-

kring ar mycket storartad. Bergen resa sig tvarbrant ur haf-

vet mot hojden; de, som vi sago framfor oss langst bort i

Proven.

fjorden pa ett afstand af 4 till 5 mil, sades hafva en hojd

af omkring 3000 fot. Tiita graa raoln insvepte ofta deras

ofre halft, snon bekladde deras sidor med undantag af nagra

hundra alnar nederst vid hafvet, och i dalgangarna mellan

dem nedskoto sma blagrona joklar eller isbraer, de sista lem-

ningarna fran den tid, da en flere hundra fot maktig ismassa
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holjde dessa nejder, liksom Skandinaviens land i dess helhet,

och en afbild i smatt af hvad Gronland, Spetsbergen, norra

Novaja Semija och atskilliga andra for likartade naturfor-

hallanden som dessa utsatta lander nu for tiden hafva att

uppvisa i stort. En och annan back, manad fram ur sno-

tacket af den i dessa trakter och pa denna tid af aret stan-

digt lysande solens stralar — ty vi voro redan nagra tiotals

mil norr om polcirkeln — hastade bradskande ner till hafvet.

Under uppehallet vid Ren5n, som till var otalighet varade

fern hela dagar, sysselsatte vi oss mad arbeten pa land och

sjo. Pa Renon letade vi upp en grotta, ganska tack i sitt

slag, af 20 famnars langd, 4, 5 till 6 alnars bredd och anda

till 12 alnars hojd. Hon gick ej i rat linie in i berget, utan

bojde af nagot at venster, hade strax till hoger fran ingangen

en stor, lang och smal sidogang, som gick i plan med hufvud-

gangens golf. Taket uppbar en massa stora vackra stalaktiter,

som till storsta delen nedbrotos och logos med om bord.

Golfvet var vid tillfallet tackt af en fots djupt vatten; dess

bottenlager utgjordes af sand och nedfallna sma stenar. Pa

vaggarna syntes oregelbundna sma fordjupningar, som arbe-

tats ut af det nedrinnande vattnel.

Den li juni pa morgonen blef vinden sydosthg, och

med dennas tillhjelp arbetade sig Proven sa smaningom

fram genom Fuglosundet, hvilket sedan gammalt ar ilia kandt

for sina hastigt vexlande vindkast. Blahvalar (Balsenoptera

Sibbaldii) syntes pa afstand da och da skicka en vattenpelare

mot hojden, och isstormfaglar eller hafhastar (Procellaria

glacialis) kretsade omkring fartyget i samma man talrikare,

som vi kommo langre mot oster. Langs efter Norges nord-

ligaste kust gick var vag sakta fram, sa att vi forst efter tre

dygns segling befunno oss utanfor Nordkap. Denna Europas

till utseendet nordligaste udde utgor en ur hafvet mot vester,
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norr och oster brant uppstigande del af Magero; ofvan bildar

den en jamn plata af stor utstrackning, som hojer sig 976

fot hogt ofver hafvet. Utsigten ar mot soder sparrad af de

soderut liggande hogre partierna af Magero; mot vester ser

man ned ofver Hjelmeson och Ralfsons toppar; mot oster

stracker sig langt ut i hafvet Korgas Njargs langa profit med

Nordkap ytterst; nedanfor sig ser nian pa Vs ™ils afstand

den langa, laga Knivskiarodde, som sakerligen ar Norges nord-

ligaste spets, men ej faller sa i ogonen som det hoga Nord-

Isstormfaglar.

kap. Till minne af kung Oscar II:s besok ar nu pa toppen

upprest en pelare af huggen granit.

Sedan vi passerat Tanafjorden, fingo vi en massa seglare

i sigte, anda till 40 stycken, hvilka alia tydligen befunno sig

pa vag till Arkangelsk. Nagra timmar senare, det var den

18 juni pa aftonen, friskade vinden i betydligt, vi lemnade

de snabba seglarna bakom oss, med 6 till 7 knops fart i

timmen styrde vi ratt osterut mot Novaja Semljas vestkust,

och vid midnattstiden forsvann Norges land under horisonten

sasom en blanande strimma i vester. Foljande dagen gick
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vinden ofver pa nordkanten, rundt omkring var dimma, men

ej af farlig art, seglen refvades, sa att vi till en borjan gjorde

blott 4 knops fart i timmen, men sedermera anda till 6 och

7, och skutans gungning och slingringar, som redan den fore-

gaende natten profvat var sjomannaduglighet, fortforo, ehuru

ej sa valdsamt som fornt. Luftens temperatur, som medan

vi lago vid Karls5n vexlade mellan -f-
5" och ~\- 6* C, sjonk

smaningom under var fard mot oster anda till + l^jS C.,

och vattnets i ytan, som pa samma stalle holl sig konstant

vid + 5° C., gick den 21 juni anda ned till — O^.a C. Man

tolkade detta som ett tecken, att vi befunno oss i narheten

af is, och erfarenheten forvissade oss snart om riktigheten

deraf. Den 21 juni pa eftermiddagen seglade vi igenom latt

fordelad bay-is; ett storre band tvang oss att andra kurs, vi

fruktade, att vi under den nagot haftiga stormen och de be-

svarliga rullningarna skuUe komma all halla sjon nagra dagar,

men da vi den 22 intagit var frukost, skingrades bekymren

och var gladje blef stor, da kaptenen kl. Va^O f- ™- forkun-

nade, att vi hade »land i sigte». Nyfikenheten att fa se,

hvad hafsfaunan hade att bjuda pa, manade zoologerna att

genast begynna sina arbeten. Resultatet blef, redan efter

forsta draggningen, en vacker samling, langt storre an vi vagal

hoppas, af hafsdjur, som hamtades upp fran 60 famnars djup.

Detta lofvade godt for framtiden.

Var ofverresa fran Norge till Novaja Semlja, fortraffligt

gynnad af vader och vind, hade varat nagot ofver sju dygn,

da vi den 22 juni kl. YgO pa aftonen kastade ankar i fjorden

vid Norra Gaskap. Vi hade forestall oss att har fmna sno

och is i stora massor, hoga fjall med djupa dalgangar och i

dessa senare valdiga joklar stiga ned anda till hafvet. Men

ingenting sadant fans har, och Nordenskiold forsakrade, att

vi icke skulle traffa en enda jokel soder om Matotschkin
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Schar. Ett hogt bram af sno omgaf kusten strax invid haf-

vet. Landet var, sa, langt vi kunde se, temligen lagt; inga

hoga berg reste sig nagonstades inom synhall; allt var en

slatt, annu fuktig af smalt vintersno, men redan fri vorden

fran den och tackt af en nastan oafbruten grasmatta. Der

och hvar sagos spar i den sandblandade fuktiga leran af

renar och nagon stor simfagel, antagligen gass, och fjarplytar

(Tringa maritima) och labbar rorde sig rundt omkring oss.

Bergmassan, som stiger temligen brant, omkring 10 till 15

fot ofver hafsytan, utgores af en svart skiffer, ej synnerligen

hard, som antagligen harror fran stenkolstiden. Vegetationen

. var visserligen annu foga framskriden, ty endast tio fanerogama

vaxter traffades med blomma eller knopp, men botanisterna

trodde sig kunna forsakra, med hansyn till hvad t. ex. Spets-

bergen och andra under likartade naturforhallanden befintliga

lander hafva att framvisa, der ogat ej tjusas af en gronskande

grasmatta, att »Novaja Semlja ar ett forlof^radt land». Forst

sent pa natten kommo vi om bord, hogligen nojda med de

intryck, som den forsta narmare bekantskapen med detta polar-

land efterlemnat.

Midsommardagen gjorde sitt intrade med ruskigt vader

och en tatare dimma an vanligt. Bade luftens och vattnets

temperatur var mot aftonen jamnt + 1" C. Vinden var

sedan morgonen blifven NNV, och emedan vi under sadana

vindforhallanden ej langre kunde ligga till ankar pa samma

plats, gingo vi till segel for att kryssa norrut mot Matotschkin

Schar. Under seglingen dit gjorde vi forst ett langre uppe-

hall i Lilla Karmakul bay. Djupt inskuren i landet som

den ar, hyste den annu en god samling af is, omkring 4 fot

tjock, men latt fordelad och sonderbruten, sa att under de

tre dygn vi lago der nastan hela bugten rensades fran is.

Harifran kryssade vi norrut langs efter den fjordrika kusten.
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Vinden, som hoU sig kring VNV, dog smaningom alldeles ut,

sa att var segling gick raycket langsamt framat. Da vi den

30 juni kommo i bredd med Alkfjallet pa ett par mils af-

stand fran land, syntes fordelad bay-is. I samma man vi

narmade oss denna och vinden stillnade af, framkommo till

hafsytan massor af sadana hafsdjur, dem endast ett arktiskt

haf frambringar och hvartill sydliga haf, sadana som Atlan-

ten och Medelhafvet, sallan kunna framvisa nagot motstycke.

De utgjordes till storsta delen af sma fria medusor, i glas-

gront och violett skiftande kammaneter, hvaribland flere voro

jattar i sitt slagte, samt Limacina arctica och Clio borealis,

hvilka bagge genom sina egendomliga rorelser, som narmast

kunna forliknas vid en fagels i rymden, adrogo sig var syn-

nerhga uppmarksamhet. Solen, som allt sedan vi lemnade

Norge gomt sig bortom moln och dimma, brot andtligen fram

och visade den spegelblanka hafsytan med de derpa simmande

isflaken i all deras glans; aftonen var en bland de hiirligaste

vi dittills upplefvat, och midnatten med sin sol likasa.

For dem bland oss, som icke forut deltagit i resor till

arktiska land, erbjod Alkfjallet, belaget 4 eller 5 mil soder om

vestra inloppet till Matotschkin Schar, en egendomlig anblick.

Med terrassformiga afsatser, skilda fran hvarandra genom foga

mer an 1 till 2 fot, reste sig der en klippvagg nastan lodratt

till en hojd af ofver 100 fot. Redan pa langt afstand gaf

en egendomhg, andlos musik tillkanna, att vi bar hade fram-

for oss ett s. k. fagelberg; sjelfva namnet var redan ett be-

vis derfor. I bergsskrefvorna ofverst hade tretaiga masen

eller krykjan (Larus tridactylus) bygt sina standigt fuktiga,

men starka bon af alger, och pa de smala och svartillgang

liga afsatserna sutto eller rattare stodo i foga framatlutad

stallning, tatt packade infill hvarandra, man kunde. nastan

saga sida vid sida, och sa langt ogat nadde, spetsalkor (Dria
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Brunnichii), en hvar rufvande sitt agg, som utan nagot un-

derlag hvilade pa kala klippan. Lockade af begaret att plocka

agg, som sedan under nagon tid utgjorde en vexlande lacker-

het bland vara bordsanrattningar, foretogo vi, med fara att

i hvarje stund ramla ned for de branta afsatserna, en vandring

i fagelberget. De enfaldiga djurens oforskrackthet var sa

stor, att vi till en borjan, for att komma at deras agg, maste

Alkfjallet.

med vald lyfta dem derifran, men sedan de tyekts val inse

vart djerfva tilltag, aflagsnade de sig flockvis i tusental under

hiskligt skrik, hvarvid ofta hande, att aggen kommo ur sin

position och gingo raka vagen i hafvet.

Efter ett kort uppehall i Besimannaja bay, der pa den

leriga bottnen rorde sig ett rikt och mangformigt djurlif, lopte

vi den 7 juli pa morgonen in i vestra mynningen af

I
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Matotschkiii Schar, det ar det tranga sund, som skiljer norra

oeh sodra Novaja Semlja at. Nordenskiolds afsigt var att pa

denna vag soka intranga i Kariska hafvet, men sammanhiingande

is lade snart hinder i vagen for en fortsatt segling i denna

riktning. Stromsattningarna i det pa sina stallen knapt mer

an Ys mil breda och anda till 6 mil langa sundet forde da

och da stora isflak ut genom mynningen, sa att vi ibland

maste lyfta ankar ett par ganger dagligen for att undga sam-

manstotningar med isstyckena. Denna omstandighet, att mas-

sor af is esomoflast fordes till sjos, ingaf oss hopp, att pas-

sagen skulle blifva fri efter en ej allt for lang tid. Den tid,

som salunda forgick under otalig vantan att komma vidare,

anvandes flitigt for arbeten pa land och sjo. Ett harligt vader,

anda till + 12" C. pa morgnarna, gynnade vara arbeten,

och solen brande hett i dalsankningarna mellan de hoga

fjallen. En yppig, men kanske nagot enformig vaxtlighet

var redan bar vaknad till lif; botanisterna funno en synner-

lig fornojelse i akta arktiska ranunkler, rodblommiga Pedi-

cularis-former och den valluktande lilla Parrya arctica,

som traffades ofverallt pa den langsamt sluttande, somlig-

stades ganska fuktiga, men ej sailan med steniga och soliga

kullar forsedda stranden. Det soliga vadret hade derjamte

framlockat en massa insekter af skilda ordningar, hvarigenom

zoologerna blefvo satta i ett lange sokt tillfalle att lagga en

god grund for kannedomen om Novaja Semljas hittills sa

godt som okanda insektfauna. Expeditionen hemforde fran

Novaja Semlja och Vajgatsch-6n ej mindre an 173 olika

insektarter, da man forut fran dessa trakter kant endast 7.

Hafsbottnens ypperliga beskaffenhet gaf afven goda zoologiska

skordar. Var kapten jamte styrmannen och ene harpuneraren

roade sig i sin tur med att pa lediga stunder eftersatta de

snabbfotade renarna, och tidigt en vacker morgon aterkommo
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de om bord med den gladjande underrattelsen, att de fait

icke mindre an tio stycken.

Under vara forsok att genomsegla sundet hunno vi ej

langre an till den lilla fran sodra on kommande backen

Schumiliehas utlopp, d. v. s. ungefar y.^ af sundets hela langd.

Derifran foretog Nordenskiold en utfiird i bat f5r att gora

sig narmare underrattad om isens beskaffenhet och lage. Vid

Valross-kap motte ban fast, ogenomtranglig is, och da ban

kom tillbaka fran batfarden, forklarade ban det vara omoj-

ligt att inom atta eller kanske fjorton dagar finna en genom-

gang pa denna vag. Samtidigt besteg Lundstrom ett berg,

belaget pa sodra 6ns strand tatt intill var ankarplats. Genom-

vat och grundhgt afkyld — ty ett hiskligt regn, atfoljdt af

en orkanlik storm, utbrot, da ban nyss bestigit bergets topp

— aterkom ban forst pa morgonen den foljande dagen. Han

berattade, att ban fran det boga bergets topp, som var be-

lagen omkring 3200 fot ofver hafvet och der han i en sten-

varde nedlagt en minimitermometer och skriftliga underrattelser

om sitt besok der, baft en ojamforligt skon utsigt. Pa norra

stranden reste sig bergen raed sina spetsiga och sonderrifna

toppar till en bojd af omkring 3000 fot, och pa nagra stallen

skuro sig blagrona joklar vag ned genom dalgangarna. Han

hade vidare en ofverblick ofver sundet i bela dess utstrack-

ning fran vester till oster; han sag burn isen hade foga ut-

strackning, kanske blott en mil eller nagot mera, han sag

der bortom sundet anda till dess ostra mynning alldeles isfritt,

och han tyckte sig vidare se ett stycke in i det till utseen-

det isfria Kariska hafvet.

Efter sadana underrattelser om isens utstrackning, och

sedan saval floran som faunan bhfvit grundligt undersokta

och nodiga ortbestamningar gjorda, befans det ej radligt att

stanna langre qvar bar. Vi styrde salunda den 13 juU var
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kosa tillbaka genom Matotschkin Schars vestra mynning for

att se till, om Kariska Porten mojligen vore mera gynsam for

vSr segling. Vi foljde den sodra 6ns vestkust at, voro i all-

tniinhet gynnade af ett ypperligt vader och gjorde nagra korta

iippehail i Gribova bay, vid Norra och Sodra Gaskap samt
pii. (!ll. par Ktiillon i Kostin Schar. Sasom markligast fran

(l(Mmii lard suderut lilngs efter kusten fortjenar att namnas,
alt vid (Jribova bay insamlades i mangd goda forsteningar,

anfagligen fran juratiden; vid Norra Gaskap, der vi midsom-
mardagen hade + !<> G., radde nu (den 15 juli) en relativt

tropisk varme, ty luftens temperatur var + 20»,5 C. och vatt-

nets + 70,1 G., och vegetationen hade sedan vart forra be-

sok der gjort ovanliga framsteg; vid Sodra Gaskap insamlade

botanisterna i massa det markliga graset Pleuropogon Sabi-

nei, hittills kandt endast fran Melville-on i nordligaste Amerikas
arkipelag och fran Novaja Semlja hemfordt i ett par exem-

plar af Baer 1837 och Heuglin 1871.

Da vi framkommo till Kariska Porten, visade sig denna
alldeles sparrad af is, sa langt vi kunde se, och en haftig

nordan i forening med stromsattningen i sundet dref stora

massor af is mot vaster. Vi begagnade oss af den gynnande
vinden och seglade vidare at sydost langs efter vestkusten af

den liksom sodra Novaja Semlja laga Vajgatsch-6n. Det gick

framat med fart. Den 26 juli kastade vi ankar strax vester

om kap Grebenni, ej langt fran inloppet till Jugor Schar. Har
sattes vart talamod pa hardt prof. Under tre dygn rasade en
nastan orkanlik storm fran NNO, hvarmed under sista dygnet
forenade sig ett oafbrutet regn. Vi voro nastan urstandsatta

att g5ra nagonting, och oaktadt var fyndige kaptens invention

af ett mycket enkelt instrument for draggning fran fartyg, da
detta ligger for ankar och man ej kan ga ut med bat, gaf

detta ej full sysselsattning.

Stuxberg, Vegas fiird^ o. s. v. g
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Den 30 juli pa morgonen gingo vi alia fern med stor

fortjusning i land. Regnet hade nu andtligen upphort, vin-

dens styrka var gangen ner till 1, och himlen lofvade tillhalften

en molnfri dag. Da vi stego i land pa kap Grebenni, der

ett gammalt, mossbelupet rysskors af vanligt utseende stod

ytterst pa udden, motte oss till en borjan hvitgraa kalkklippor

Samojeder.

fran siluriska formationen och derefter en yppig, rik och langt

framskriden vaxllighet. Fran denna utfard hemforde vi en

ymnig skord saval af forsteningar som af vaxter och djur.

Knappast hade vi efter aterkomsten till fartyget intagit

var middag, da ropet »samojeder synliga pa stranden» satte

OSS alia pa benen igen for att skynda ater i land. Vi be-
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gafvo OSS i baten oeh stodo efter en snabb rodd pa stranden.

Der mottes vi af tva aldre samojeder och en samojedgosse
om nio ar, alia kladda i sina egendomliga pesker, som be-

tacka kroppen allt ifran ogonbrynen ofver hufvudet och anda
ned till halarna samt i vanliga fall lemna endast ansigtet fritt.

De voro atfoljda af tva tjutande hundar, en liten svart hund-
valp och sammanlagdt 11 renar, forspanda tre sladar. De
hade ett allvarligt och dystert utseende. Deras upptradande
var ingalunda krypande, utan tvartom ledigt, naturligt och
otvunget. Deras bar var svart oeh slatt, deras ogon bruna
med skarpt plattad glob, hvilket forhallande gaf dem ett hogst
egendomligt utseende, deras kindbagar voro foga framstaende,
och ogonen icke markbart snedstalda. Ofver hufvud maste
vi oin dessa individer af den samojediska stammen saga, att

'!« ii'ke voro fula och att de icke hade ett ointelligent ut-

s()en.l(!. Sednn do nllryckt sin onskan att & tillbyta sig salt,

medlogo Nordonskiiild och Lundstrom dem alia tre om bord,

undfagnade dem der med hvarjehanda matvaror och »vodka»,
som tillverkats for tillfallet af zoologisk sprit, gafvo dem sedan
en ganska stor qvantitet salt och kommo sa med sina varda
giister ater igen i land. Vodkan hade verkat upplifvande
pa samojedernas troga lifsandar, sa att de voro betydligt

muntra och spraksamma, da de kommo ater till sina renar.

Nagra bland oss togo sig en profakning med deras renar och
lato kora sig i fullaste karrier ofver backar, stenar och vatten

omvexlande. Vi skildes snart fran samojederna, hvilka sade
sig hafva sina talt en mil inat on, gjorde foljande dagen ytter-

ligare en utflykt till landet och seglade sedan under ett ypper-
ligt vader in i vestra inloppet till Jugor Schar, der vi den 31
juli pa aftonen kastade ankar tatt invid den samojedisk-ryska

sommarstationen oster om Chabarova-berget.
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Jugor Schar. Kariska hafvet. Samojedisk oiferplats.

Jugor Schar kallas sedan gammalt sundet, som skiljer on

Vajgatsch Mn den langst i nordost utskjutande delen af

Europas fasta land. Det bar afven ett annat, men mindre

brukligt och alldeles oegentligt namn, Pets Sound, sa benamndt

af engelsmannen till minne af deras landsman Pet, hvilken

ar 1580 pa ryska handelskompaniets bekostnad foretog en

expedition till Novaja Semlja och Kariska hafvet, men inseglade

i detta icke genom Jugor Schar, sasom vanligen antagits,

utan genom Kariska Porten, sasom Nordenskiold uppvisat.

Under den visserligen korta, men, som forut namnts, tala-

modsprofvande tid, vi lago for ankar vid kap Grebenni, sagos

massor af is oupphorligt taga vagen ut genom vestra inloppet

till Jugor Schar. Vind och strom hade val redan forut be-

friat sundet fran dess boja, det af sommarsolen pa forhand

uppluckrade istacket, men den ihallande NNO-liga stormen

hade fran Kariska hafvet fort ned en vacker samhng af is,

och denna var nu modosamt pressad igenom den temligen

breda passagen. Nar vi den 31 juli pa aftonen seglade in

i sundet och gingo till ankar utanfor den samojedisk-ryska

sommarstationen, syntes knappast ett isflak mer, och solen

speglade sin bild i det fullkomligt lugna hafvets yta.

Oster om Chabarova-berget, der Nikolskaja-backen gjuter

sitt ringa vatten i det hiistskoformade, omkring sex mil langa

och tva till tre mil breda sundet, strax innanfor dess vestra

mynning, bar den namnda sommarstationen sitt lage. Den

ar kand af norska fangstman under namnet »Samojederstaden.»
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Det ar en fiske- och fangstplats, som ora vintermanaderna

Htar ode och torn, men cm sommarn, fran midten at' juni

eller tidigare till borjan af oktober eller den lid, da snon

begynner falla, besokes af hogst ett hundratal ryssar och

samojeder — de forra fran Pustosersk vid Petschora, de senare

/

vv--'^^^,

Kyrkan i Chabarova

fran tundran soderut, sa vida de icke aro i tjenst hos rys-

sarne och mot en arlig betalning af 25 rubel person folja

dem at sasom tjenare hela aret om. Den utgores af nagra

fa laga och enkelt iuredda trahus samt en for grekisk-katolska

trosbekanare oumbarlig kyrka. Granad och gammal vorden

samt skakad i sina fogningar af de valdiga vinterstormarna,
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iir kyrkan till det yttre sa »enkel i sine prydno», att ingen

framling skulle misstanka bygnadens bestammelse, sa vidt ej

nagra lutande trakors, ett anbragt ofverst pa takasen och de

andra vid ingangen, ledde bans tankar pa ett terapel. Ocb

med det yttre star hennes inre i fullkomlig ofverensstammelse.

Fem lampor, ett rokelsekar och nagra bilder och malningar

af religiost innehall ar allt, som der star att finna. En gang

om aret forrattar en prest derstades en massa, men nar be-

hofvet kommer pa, tjenar den rattroende ryssen der sin Gud

med boner och korsningar — och nagon gang bander val

ocksa, att samojeden staller sina steg till helgedomen, forut-

satt att ban af nagon rysk embetsman, i de fiesta fall en

prest, for nagra glas vodka, bans allt i allom, latit till nam-

net omvanda sig till kristna laran. Utom kyrkan och de fasta

bostaderna funnos der vid vart besok sex flyttbara talt, bygda

af nafver eller segelduk och bebodda nastan uteslutande af

samojeder, hvaremot ryssarne tagit sin bostad i de battre skyd-

dande, men mindre luftiga trahusen. Stallets invanare voro

nu omkring ett halft hundrade, mestadels medelalders man

och ynglingar samt ett fatal qvinnor och barn. De fiesta

voro ryssar, ett mindre antal samojeder, som med de forra

drefvo geraensamt arbete, och skygga samojedskor, de der

ingalunda kunde beskyllas for nagon hogre grad af nyfikenhet.

Promyschlenniki (d. v. s. sommarstationerade spackdjursjagare

och fiskare, sasom ordet lampligast torde kunna atergifvas)

som de aro, komma de, sasom namndt, arligen hit vid som-

marns borjan, medan annu kusterna omgifvas af is, som ar

for isbjornar, hvalrossar och salar ett kart och ofta nod-

vandigt tillhall. Da ar ypperligaste tiden for dessa djurs fangst,

men sedan den ihallande sommarvarmen smalt bort eller at-

minstone i forening med andra maktiga naturens krafter bi-

dragit att skingra ismassorna, hvarvid de namnda djuren draga
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sig mot norden, da ar det hufvudsakligen fangsten af hvit-

fiskar, lax och sik, som intill sena hosten ufgor foremalet for

de sommarstationerade mannens arbeten.

Var ankomst till samojedbyn halsades, langt innan vi

ankrat, med hurrarop fran stranden — en latt forklarlig sak,

alldenstund ett fartygs ankomst till denna plats ar en mycket

stor sallsynthet, som numera upprepar sig hogst kanske blott

tva ganger hvarje sommar. Det var redan sent lidet pa afto-

nen, men folket var annu i liflig rorelse pa stranden. Nagra

utaf OSS skyndade derfor genast i land. Ryssarne mottogo

dem med all upptanklig valvilja, inbjodo dem i sina bostader

och undfagnade dem bland annat med karavante, kokadt i

samovar och serveradt i akta kinesiskt porslin. Da de vara

efter detta forelopande besok kommo ater om bord, foljde

dem iinda till 20 personer, fordelade i flere storre och mindre

bfitar. Krilinliiigarnu stannade qvar hos oss en ganska rund-

U^ lid, iiiHlcr skilrskadande af I'artygets manga detaljer, deri-

blaiid c!J minst den zoologiska apparaten och i flaskor sprit-

lagda djur. Under tiden fick branvinsflaskan da och da gora

sin rund bland vara gaster, och detta bidrog naturligen att

oka munterheten och starka deras tillgifvenhet for oss. Den

foljande dagen var varm och ofver mattan solig, hvarfor vi

samthge anvande tiden for en utflykt till samojedbyn och den

kringhggande trakten. Landet var, sa langt man kunde se,

tundraartadt, lagt och slatt, utan markbara upphojningar, och

bevuxet med en sparsam, ej fullkomligt tiickande grasmatta.

Det dystra intryck, som den andlosa enformigheten der vackte,

kunde endast i ringa man motvagas af anblicken af de blaa

Polemonierna eller den raSrkgrona Hedysarum obscurum, hvilka

har och der pa fotshoga stammar buro sina vackra blom-

klasar. Sma grunda backar arbetade sig sakta fram mot

hafvet ofver sandig botten, och der dessa efter varflodet dra-
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git sig samman inom triingre granser frodades nu pa det

qvarlemnade slammet ett alnshogt gras, fornamligast samman-

satt af nagon storvaxt Calamagrostis och ett lampligt tillhall

for flugor, myggor och steklar, som der sokte en sannolikt

ej karg naring. En och annan stor humla flog sorglos forbi,

behaghgt gassande sig i de brannande solstralarna. Efter

den korta promenaden inat tundran togo vi oss ett ratt upp-

friskande bad i oppna hafvet, val ej sa myeket for nyttans,

men fast mera for det ovanligas skull -- det var vid 69"

40' nordl. bredd — , och gingo sedan att ase de forenade

ryssarnes och samojedernas skamtsamma lekar utanfor deras

bostiider. Komna ater om bord, fingo vi hela dagen mottaga

upprepade besok af de fiesta stationens invanare, som mot

gamla klader af renskinn, pesker, mossor, vantar och vackert

utsirade stoflar onskade tillbyta sig hvad heist vi kunde ha

att bjuda pa. Samvaron var val intressant nog till en borjan,

men da den hotade aldrig vilja taga slut, begynte den fore-

falla oss besvarlig, i synnerhet som var konversation i foljd

af obekantskap med ryska spraket maste skotas med minspel,

nickningar och andra lampliga atborder.

Den 2 augusti, sedan vi forst gjort ett sista besok med

talt pa Vajgatsch-ons sodra strand, fortsatte Proven sin

vag at Kariska hafvet, ford framat mindre af vindens hjelp

an af strommens, som just da gick i riktning fran vester till

oster genom sundet. Vid midnattstiden passerades kap Jarsol,

som ar den yttersta grenen af Urals afsankning mot norden

och kan sagas beteckna gransen mellan Jugor Schar och

Kariska hafvet. Pa morgonen den 3 augusti befunno vi oss

redan langt oster om Vajgatsch-on, hvilken nyss forsvunnit

under horisonten, pa det stalle, der hafsbottnen sanker sig

kittelformigt ned mellan 100 och 130 famnar. Kl. 8 f. m.

var luftens temperatur -j- VjO C. och hafsytans -|- 3",s C.
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Nordenskiolds narmaste afsigt var att segla mot Hviton,

som ar belagen strax norr om 73" nordl. bredd vid Jalmals

(Samojedhalfons) nordanda. Redan efter ett dygns segling

hade vi pa det fullkomligt isfria, af milda, Ijumma vindar

latt krusade hafvet tillryggalagt en tredjedel af vagen, men

de foljande dagarna blef vinden motig och skral, sa att vi

maste segla omvexlande i nordvestlig, nordostlig oeh sydost-

lig riktning.

Den 7 augusti, da vi befunno oss strax vester om kap

Vengan pa Samojedhalfon, fingo vi till var stora gladje besok

af en norsk fangstskeppare, Hans Berg, hvilken redan var

nara att sluta sin fangst for aret och nu hade for afsigt att

forst segla till Jugor Schar, stanna der ungefar tva veckor

samt sedan alervanda direkt till Vadso. Kaptenen berattade

oss, att flere fangstraan hollo till norrut, att nagra lago in-

drifna i Kariska bugten och qvarhollos af is der, att han sjelf

under sin fangsttur seglat fram och ater mellan Novaja Semljas

nordanda och Hviton, att han till och med varit ett stycke

bortom namnda o samt att han ingenstades, sa langt han

kunnat se, iakttagit sammanhangande, ogenomtranglig drifis.

Hafvet norrut, sade han, var isfritt, och aret var gynsamt for

segling i detta haf. Genom Matotschkin Schar, da vordet is-

fritt, hade han den 25 juli * seglat in i Kariska hafvet och

sedan dess med framgang drifvit sin fangst har. Vi begagnade

tillfallet att med fangstmannen sanda nagra href och telegram,

och detta var enda gangen vi motte nagon seglare oster om

Novaja Semlja.

Fran kap Vengan seglade vi i nordlig och nordostlig

riktning utmed Samojedhalfons vestra kust, flitigt draggande

* Man torde erinra sig, att Proven lemnade Matotschkin Schar den

13 juh, saledes tolf dagar innan det blef segelbart.
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efter hafsdjur i det jamforelsevis grunda vattnet. Vid 72° 15'

n. br. passerade vi en af de fa bankar i Kariska hafvet, pa

hvilka hvalrossen annu traffas i nagon storre mangd och der

ban fSljaktligen ifrigt forfoljes af fangstmannen.

Sa vidt kandt ar, bar Samojedhalfon, som i vester be-

gransas af Kariska bugten ocb Kariska hafvet samt i oster af

Obviken och i langd omfattar mer an sex breddgrader fran

polcirkeln norrut, hittills aldrig varit besokt af nagon natur-

forskare. Tillfallet forde oss bandelsevis en dag si, nara

Hvalross.

kusten, att Nordenskiold ansag en landstigning kunna fore-

tagas utan nagon synnerlig tidspillan. Medan fartyget sa-

lunda kryssade utanfor, skyndade vi i land. Det var strax

soder om halfons nordvestra horn. Landet reste sig temhgen

brant omkring 50 fot ofver hafsytan och syntes belt och bal-

let besta af sand. Ej en enda sten stod att finna nagonsta-

des. Har och der skar sig en temligen djup back genom

den i fina, tunna lager antagligen af hafvet afsatta sanden,

ocb en yppig, men ej mycket vexlande flora karakteriserade

trakten ofver hufvud. Af landdjur fraffades fa former; nagra
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insekter funnos pa blommorna af Eriophorum capitatum i

synnerhet. Graset var mangenstades verkligen hogt, hogre

an vi nagonstades forut funnit det under resan. I en djupt

inskuren hafsvik, der en stor flod med sina sma bigrenar

mynnade, forekommo hundratals faglar, till storsta delen ejdrar

jamte ett fatal lommar. Pa den sandiga stranden nederst vid

Samojedisk offerplats.

hafvet syntes friska spar efter renar, samojediska sladar och

menniskor som gait barfota. Intressantast af allt var fyndet

af ett ofvan pa den hoga slatten belaget samojediskt offer-

stalle. Det bestod af i en hog hopkastade skallar, en stor

del mossbelupna, andra annu ganska friska, af isbjornar,

hvalrossar och renar, samt i denna hog uppresta sex trastycken,

groft formade till menskliga figurer och forestallande gudar,
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i ogon och mun ofversmetade med blod. Pa tva af trastyckena

i hogen sutto pa hvardera en renskalle med undantag af

underkaken. Talrikast i samlingen voro bjornskallarna, anda

till 40 stycken, fataligast voro de af hvalross; alia saknade

horntander, hvilka sakerligen blifvit for nagot praktiskt anda-

mal borttagna. De samsta gudarne fingo stanna qvar, men

tva de basta jamte nagra blodiga skallar foljde med om bord

som godt byte.

Det kan lona modan att i saraband med omnamnandet

af dessa samojediska gudar erinra om foljande. Utom Num,

det hogsta osynliga viisendet, ofverguden, dyrka samojederna

de s. k. Tadcbisjo och Halie. Dessa aro analoga och hvar-

andra liknande gudomhgheter, sa till vida som de aro Num

underordnade, men olika deruti, att Tadebtsjo aro andevasen,

otillganghga for hvarje annan an den i mysterierna invigde

»tadiben» (d. a. troUkarlen, som infor undergudarna for den

radsokande eller bonfallande samojedens talan och ensam for-

star deras svar), hvaremot Hahe aro forkroppsligade och

kunna radfragas afven af den i magiens mysterier oinvigde.

Dessa Hahe ater aro antingen naturliga eller konstgjorda;

naturliga gudomligheter aro stenar af ovanlig form, trad och

andra sallsynta naturfSremal. »Rakar samojeden pa en sadan

raritet, som enligt bans teologi kan galla for gud, sa omlindar

han den med brokiga band eller kladesflikar och slapar den

med sig, ehvar han fardas. Hedniska samojeder ega en skild

slade, Hahen gan kallad, hvari de forvara sina husgudar,

hvilka atfolja dem under alia deras farder. Om det gudom-

liga foremalet ar af den storlek, att det icke beqvamligen kan

inpackas i sladen, sa dyrkas det sasom en gemensam folk-

gud. Sadana folkgudar finnas pa on Vajgatsch i stor mangd,

hvilka alia sagas besta i stenar och klippor. Den fornamsta

bland dem ar belagen midt pa on och bar namnet ja jieru
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Hahe, d. a. landets herre Hahe. Denna bild sages besta uti

en storre sten, belagen nara intill en jordhala. Enligt be-

irattelsen bar stenen ej funnits bar i aldre tider, och ingen

vet hvadan den kommit. Dess form skall vara lik en men-

niskas med undantag af hufvudet, som pa stenen ar spetsigt.

Efter detta original, fortaljer traditionen, hafva samojederna

borjat forma storre och smarre gudabilder af tra, hvilka plaga

benamnas Sjadcei af den anledning, att de aro forsedda med

ett menniskolikt anlete (Sja'J. Dessa besta dels af manliga

och dels af qvinliga gudomligheter, de aro vanligen kladda i

samojedisk dragt och pa basta vis utsmyckade med gordlar,

rcida band och allt slags glitter. Dock ser man afven nakna

Hjadiei vid samojedernas fangststallen, der de sta med ansigtet

vilndl k{ vester» (Castron).

Till hIhI iiftgrii ord om samojederna sasom en egen och

iiIhUiM lolkHlnin, I likbot mod tiinguscr, mongoler, turkar

(Kill (l(i \\\\\\\g\i linska folksla^on leda samojederna sina anor

nilrmast I'rftn mellersta Asiens berg, der deras stamfader i en

alliigsen och obekant forntid maste haft sitt tillhall pa den

hoga Altai-kedjan. Man sager salunda pa goda skal, att de

iiro ett altaiskt folk med mongoliskt blod i sina adror. Fran

sitt ursprungliga stamhall i mellersta Asien hafva de i tidernas

liingd smaningom dragit sig mot norden, kanske ej sallan

trangts undan af andra maktigare stammar, och de stora sibi-

riska floderna hafva sannolikt varit deras sakra vagvisare.

For narvarande lefva de spridda pa de skoglosa tundrorna

langs Ishafvets kuster allt ifran Kanin-halfon i vester till Cha-

langa-viken (oster om Tajmyrlandet) i oster, och i soder ga

de sa langt som till staden Turuchansk vid Jenisej (66" nord-

lig bredd). De langst i norr befintliga stammarne ega stora

renhjordar, med hvilka de nomadisera pa tundrorna, och bo

i flyttbara talt; de sydliga deremot, de s. k. ostjak-samoje-
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derna, idka jagt i skogarna och fiskafange i floderna, ega till

storsta delen inga renar och bo i sa kallade jurter eller sma

stugor. Ej maktiga af nagon kultur och tidvis utsatta for

harjande sjukdomar, ga de en saker undergang till motes.

Deras antal i hela Sibirien skattades ar 1873 till endast 5700,

hvilket ar en ytterst ringa siffra, jamford med den ofriga

landmassans befolkning.



3.

Ankomst till Jenisejmynningen. Dicksons hamn.

' Expeditionens tudelning. Provens aterfard

till Norge.

Vid 71° nordlig bredd, ej langt fran Samojedhalfons vest-

kust, foriindrade sig hafsvattnets farg fran blagron till brun;

i detta bruna vatten lefde vid ytan kiselalger (diatomaceer)

i otrolig mangd. Pa nagra fa undantag nar bibeholl vattnet

sedermera allt infill Hviton sin bruna farg, men oster derom,

langt utanfor den sjuttio mil langa Obvikens mynning, ofver-

gick denna sa smaningom till gulbrun. Ledande sitt ursprung

fran eller rattare sagdt utgorande en del af det vatten, som

Obfloden i riklig mangd for ned till hafvet, var det soft, men

hade tillika en karf och nagot obehaglig smak, ehuru det viil

lat dricka sig. Det hvilar som eft lag af ringa maktighet, om-

kring en aln eller sa, pa det tyngre och ojamforligt kallare

Ishafvets vatten, och dessa bagge vattens olika beskaffenhet

ar sa stor, aft om man fran det fuUkomligt salta och kalla

ishafsvattnet, hvars temperatur redan pa sa ringa djup, som

10 till 20 famnar, gar under nollpunkten, upptager och i soft

och varmt ytvatteri, anda till + 7° C, forflyttar hafsdjur, sa

borja de genast visa sjukliga symptom, och de allra fiesta

do inom nagra fa ogonblick.

Sedan vi passerat Hvitons nordvestra horn, staldes kosan

at nordost. Om ocksa framkomsten till mynningen af Jenisej,

der sedan ar 1741 ingen forskare varit, i framsta hand lag

Nordenskiold om hjertat, sa var det tillika af stor geografisk

vigt att se till, hvarest under narvarande forhallanden samraan-
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hangande is stode att finna och huru langt Kariska hafvet

vore navigabelt. Af sadan anledning foretogs forst en tur i

den anforda riktningen. Var fard allt ifran Jugor Schar till

Samojedhalfon, langs dennas vestkust och langt bortom Hviton

var i alio ypperligt gynnad. Is hade vi ingenstades pa var

vag der funnit. Salunda, cm jag undantager ett par isfalt af

obetydlig utstrackning, seglade vi fram ofver ett isfritt haf

anda till VS" 40' nordl. bredd och 78o 40' ostl. langd fran

Greenw. Der motte oss forst en sammanhangande ogenom-

tranglig drifismassa, hvars borjan eller slut vi ingenstades

kunde upptiicka. Da isen hindrade ett vidare framtrangande

i denna riktning, beslot Nordenskiold att vtinda mot soder

och segla at Jenisejmynningen. Det var den 12 augusti vid

middagstiden. Den foljande dagen pa morgonen voro vi genom

nagon aforsigtighet a styrmannens sida komna in bland drif-

isen, sa att det var hardt nar, att vi blifvit instangda der.

Saken sag belt visst bekymmersam ut for dem, som varit

med om dylikt forut, men tack vare gynnande omstandighe-

ter — en frisk storm och omtanksamhet i fortid — kommo

vi ut derifran efter nagra timmars segling, och da var den

allvarliga faran verkligen ofverstanden.

Den 15 augusti pa morgonen fmgo vi Tajmyrlandets vest-

kust i sigte, och kl. 9 pa aftonen samma dag gingo vi till

ankar mellan Nordvest-kap och de s. k. Sjevero Vostotschni-

oarna strax norr om 73» nordl. bredd. Stallet benamnes nu

Dicksons hamn och erbjuder en mycket god ankarplats.

Knappast hade vi gatt till ankar i Dicksons hamn, da

vi pa det laga fastlandet upptackte nagra renar och ej langt

fran dem en statlig isbjorn, som i sakta mak stalde kosan

at stranden midt for der vi ankrade. Theel gick genast i

land med bat for att halsa odjuret med nagra skott. Det

var ganska egendomligt att se, huru den efter byte vadrande
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bjornen — han lag och lurade tatt pressad till marken —

,

nar han blef de landstigna varse, genast rusade mot dem i

/hastigt lopp, som det tycktes till anfall. Kommen fram mot

jagaren blott pa nagra fa alnars afstand, fick han ett skott i

pannan, som tvang honom att lika hastigt gora helt om och

ta till flykten. Nyfikenheten, sakerligen ej hamndbegaret, ma-

nade dock bjornen att ater gora front mot sin forfoljare; ett

andra skott traffade honom da, uppratt och forvanad som

han stod, i hjertat — han gjorde ej nagra sprang mera, utan

loll hastigt baklanges, och inom nagra minuter var dodsar-

betet slutadt.

Omgifningarna vid Dicksons hamn utgoras af ett lagt,

tundraartadt och ode fastland, som bar och der skjuter upp

sma kullar, och en arkipelag af sma holmar, hvilkas grund-

massa af basalt gifver deras strander ett egendomligt, trapp-

formigt utseende. De aro kala och fora en mycket torftig

vaxtlighet, men sasom en ersattning derfor aro stranderna

liogt ofvan vattenbrynet belararade med stora drifvedsstoekar,

Stwxbcrg, Vegas fcird o. s. v. 6
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sora floden under varflodet fort med sig ner langt fjerran

ifran och vind och strom sedan hjelpt till att lagga vackert

upp i en af menniskor sallan besokt trakt. Naturen tilltalar

ofvervagande genom sin tystnad, ty luftens bevingade inva-

nare aro en stor sallsynthet, och hafvet lifvas af foga annat

an nagra hvitfiskar (Delphinapterus leucas) och snaddar (Phoca

hispida), som da och da tumla sig i vattenbrynet. Under den

korta sommartiden skall man kanhanda ocksa pa fasfa lan-

det mota en eller annan isbjorn, som, da varfloden tog

bort ismassorna och forde dem mot norden, blef tvungen

att ga miste cm manget eljest sakert byte, eller en flock af

snabbfotade renar, som val forsla att undga den glupske is-

bjornens forsatliga anlaggningar.

Med var insegling i Dicksons hamn var expeditionens

forsta och vigtigaste afdelning gangen till anda, och snart

forested den stund, da vi skulle skiljas i tva afdelningar, af

hvilka den ena med fartyget borde ga om mojligt norr era

Novaja Semlja tillbaka till Norge och den andra skulle med

bat ga uppfor Jenisej samt sedan landvagen ofver Sibirien,

Ural och Ryssland vanda ater till Sverige. Nordenskiold sjelf,

atfoljd af Lundstrom och mig jjimte tre man af besattningen,

aterviinde ofver Sibirien, hvaremot Kjellman och Theel med-

foljde Proven tillbaka till Norge.

Om Provens aterfard till Norge har Kjellman i bref till

Oscar Dickson meddelat foljande:

»Den 17 augusti pa aftonen voro Nordenskiold och bans

foljeslagare rustade att antrada sin fard fran Dicksons hamn

vid Jenisejs raynning. Tidigt pa morgonen den 18 skulle

afresan ske. Under natten utbrot emellertid en haftig N—NO
storm, hvilken tvang dem och oss att qvarblifva der vi voro.

Forst pa morgonen den 19 minskades stormen, och kl. it

f. m. denna dag lemnade oss den hogstammade nordlands-
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huteii »Anna» med sin sex man starka besattning och ilade

lor refvadt segel mot soder. Nigra timmar derefter lattade

vi ankar och kryssade ut mellan Sjevero Vostotschni-oarna,

mellan hvilka vi allestades funno rent farvatten och 5 a 6

Camnars djup. Varl narmaste mal var den plats pa nord-

ostra Novaja Semija, der den beromde arktikern Barents 6f-

vervintrade 1596—97.

»Pa ett par mils afstand fran land traffade vi ett bredt

isband, hvilket dock icke lade nagra svarare hinder i vagen

lor var framfard, emedan den utgjordes af gles, till storleken

obetydlig is. — Den 21 pa morgonen, da vi befunno oss utan-

for Obs mynning, blef det ater en haftig storm fran N—NO.

Var belagenhet var ratt oroande. Vi voro nodsakade att

segla, for att ej drifva inat den med bankar uppfylda myn-

ningen af Ob eller mot den landtunga, som framskjuter mel-

lan denna flod och Jenisej, men da vi kunde fora endast

nagra sma segellappar, maste vi befara, att afdriften skulle

blifva sa stor, att vi komme i narheten af Hviton, utanfor

hvilken milslangt till hafs djupet uppgar till endast 5 a 6

famnar, och der det foljaktligen nu grundbrot. Proven an-

strangdes hardt och arbetade valdsamt i den hoga, krabba

sjon. — Hviton fingo vi denna gang icke i sigte. Just da

vi enligt besticket skulle befmna oss i dess narhet, 5kades

belt tvart djupet fran 12 a 15 famnar, hvarvid det forut hallit

sig, till 80 och straxt derefter till 125 famnar. Pa detta

ovantade forhallande fingo vi foljande dag forklaring. En

observation visade namligen, att vi under stormen genom en

slark stromsattning fran de bada stora floderna forts nara en

lireddgrad NV om var kurs.

»Den 23 pa formiddagen motte vi is. Vi befunno oss

ilii pa 750 22' nordlig bredd och 66" 30' ostlig langd fran

(ireenwich. I N och NO lag isen tat. Mot V och NV syn-
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tes isfritt vatten. Vi fortforo att halla nordvestlig kurs, seg-

lande langs med iskanten. Denna bojde sig dock snart starkl

mot vester, och ett par rail soder om kap Middendorff, der

vi befunno oss kl. 8 e. m. nyssnamnda dag, var afstandet

meilan land och den tata »isbaxen» foga ofver en mil. Langre

mot norr strackte sig isen fortfarande mot land, och sa vidt

vi fran utkikstunnan kunde se, var vagen stangd vid den

udde, hvars namn ofvan anfordes. Vi hade synbarligen rakat

in i en af den for tillfallet radande SV-vinden bildad bugt i

ismassan. Jag lat darfor vanda och styra at soder mot Ma-

totschkin Schar. — Foljande dag intradde dimma, stiltje och

hog sydvestlig dyning, och dessa vaderleksforhallanden fort-

foro sa godt som utan afbrott i 5 dygn. Endast for nagon

kort stund fingo vi se land, fran hvilket vi befunno oss pa

2 S, 3 mils afstand, och endast sallan fyldes Provens segel

under nagon timme sa mycket, att skutans forskrackliga sling-

ring i nagon man motvagdes.

»Den trakt af Novaja Semlja, utanfor hvilken vi lago,

var belt olik de delar, med hvilka vi forut gjort bekant-

skap. Landet bildade namligen en jamn, mot hafvet tvar-

brant stupande hogplata, tackt af inlandsis, fran hvilken

fem maktiga joklar strackte sig ut i hafvet. I forbigaende

ma namnas, att dessa joklar till sitt lage stamma val 6f-

verens med fem pa en af de nyaste kartorna ofver Novaja

Semlja anmarkta och med sarskilda namn betecknade landt-

uddar.

» Under dessa dagar sysselsatte vi oss hufvudsakligen med

zoologiska arbeten. En rik skord af lagre hafsdjur i yppigt

utvecklade former gjordes, hvilken visade, att Kariska haf-

vet, som fatt galla for att vara om ej belt och ballet i sak-

nad af, dock ytterst fattigt pa lagre djur, afven i sin nord-

vestra del eger en rikedom pa evertebrater, som ofvergar
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liiil'vels vester om Novaja Semlja och viil kan mata sig med

(hill, som ar kand fran andra delar af Ishafvet.

»Andtligen pa qvallen den 28 intradde forandring i vader-

leken. Luften klarnade upp, och det borjade blasa en frisk

nordostlig bris. Vi seglade langs med landet at soder. Delta

bibeholl sin karakter af plataland, men borjade blifva genom-

skuret af djupa, mot hafvet gaende dalar. Inlandsisen upp-

horde. Kusten, som mellan kap Middendorff och kap Ed-

vard varit jamn utan inskarningar, blef rik pa fjordar. En

af dessa, belagen pa ungefar 75** nordlig bredd, afslutades i

sitt inre med en praktfull jokel, den sista vi sago under var

seglats soderut. Dtanfor fjordarna lago oftast talrika oar

och skar.

»Den 29 gingo vi till ankar i en vik, som pa de kar-

tor, vi hade tillgangliga, saknade namn och som vi derfor

tills vidare kallade Uddebay. Den ligger pa 74'' 15' nordlig

bredd.

»Har uppehollo vi oss till foljande dag och sysslade med

naturhistoriska undersokningar. — Den omgifvande trakten

var ytterst odslig och hade, sasom det tycktes, nyss blifvit

fri fran sno. Pa land var ej ett djur att se. Vegetationen

var arm och redan delvis forstord af frost, men erbjod dock

mycket af intresse, sarskildt genom den anslutning, den visade

till vegetationen omkring Jenisejs mynning. De vaxter, som

har insamlades, aro, sa vidt vi hatva oss bekant, de enda

man kanner fran Novaja Semljas ostkust. — Har kommo vi

till insigt om, att Kariska hafvets vaxtverld ar langt ifran

fattig. Detta visade saval de betydliga algmassor, som lago

iippkastade pa stranderna, som ock den raangd af dylika vax-

lor, vi har med svablar och bottenskrapor upphamtade. Alia

ii(! for den narhggande delen af Ishafvet karakteristiska alg-

arlorna erhollos har, och dessa visade afven den yppiga ut-
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veckling, som ar egendomlig for flertalet af Ishafvets alg-

former.

»Deii gynsamma vind, som fort oss till Uddebay, upp-

h5rde, da vi kommit nagra mil soder om denna fjord, oeh

eftertraddes af stiltje, omvexlande med svag motvind. Det

gick derfor langsamt framat langs den af djupa, breda fjor-

dar inskurna kusten. Vi fortforo att, sasom hittills skett,

observera hafvets temperatur pa olika djup, loda, dragga,

taga vattenprof m. m. Var afsigt att annu en gang ga till

ankar vid norra Novaja Semljas ostkust, namligen i Kankrina-

bugten nagra mil norr om Matotschkin Sehar, omintetgjordes

derigenom, att Proven af en langs kusten mot soder gaende

Strom, som dock forst i narheten af Matotschkin synes er-

halla nagon namnvard styrka, under stiltje och tat dimma

fordes icke allenast soder om denna bugt, utan afven 13 eng.

mil soder om ostra mynningen af Matotschkin Schar. Hit

inkommo vi den 4 September. Under hela var fard soder

om de fem isfj alien hade vi icke sett en enda isbit.

»Innan jag gar vidare, torde det tillatas mig att namna

nagra ord om de hogre, vertebrerade djur, hvilka vi funno

bebo eller bes5ka Kariska hafvet. — Hvalrossen forekommer

bar annu ymnigt och bar under de sista aren varit fore-

mal for indragtig fangst fran norrmannens sida. Flerestades

utefter Samojedhalfon och Hviton sago vi stora hjordar af

detta praktiga djur. — Kariska hafvet eger tre salarter, nam-

ligen storsalen (Phoca barbata), sma- eller ringlade salen (Ph.

hispida) och Gronlands- eller Jan Mayens-salen (Ph. groen-

landica). Den sistnamnda var den, som oftast och i storsta

mangd visade sig for oss. — Utanfor Ob oeh Jenisej voro

hvitfiskar (Delphinapterus leucas) ratt vanliga, och vid Novaja

Semljas ostkust sago vi en stor fenhval. Lagger jag hartill,

att en dag, da vi lago i stiltje mellan Uddebay och Matotsch-
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kill Hchar, en isbjorn belt oformodadt kom utsimmande fran

liind till vart fartyg, der ban naturligtvis snart fick sin bane,

— sa bar jag omnamnt alia de daggdjur, vi iakttogo un-

der var seglats i Kariska hafvet. — Fagelverlden var ytterst

arm. Jag kan nastan saga, att det var en stor sallsyntbet

alt fa se en tarna, en mas eller en bafhast. Alkan, som

forekommer i sa oerhorda massor vid Novaja Semljas vest-

fe -«.=^
2.-t-%,c5,.

Matotschkin Schar, ostra delen.

kust, tyckes saknas vid ostkusten. Vi sago bar endast en,

och denna syntes hafva forirrat sig bit.

»Endast nagra fa fiskarter observerades.

»Den 10 September nadde vi vestra mynningen af Ma-

totschkin Scbar. Var resa fordrojdes af storm, stiltje, mot-

vind och ofordelaktig strom. Ej en enda timme hade vi god

viiid. Upprepade ganger tvungos vi for langre eller kortare

(id alt ligga till ankar. I vart sallskap voro Ire norska fangst-
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fartyg, hvilka under sommarn befarit Kariska hafvet, men

alia jamte nio andra fartyg en langre tid legat innesttingda

af is i Kariska bugten.

»Vid Matotschkin hade hosten gjort sitt intrade. De om-

gifvande bergen voro snokladda, och afven de laglanda trak-

terna borjade blifva hvifa. Fagelverlden stod pa flyttnings-

resa, och landvegeiationen hade redan hardt angripits af frost.

— Tiden var just ej lamplig for naturhistoriska undersoknin-

gar, men vi sokte dock att, sa mycket som mojligt, nyttigt

anvanda de tider, da vi lago stilla. De zoologiska och algo-

logiska samlingarna riktades, och fron af har forekommande

fanerogamer insamlades,

»Tidigt pa morgonen den 11 September lemnade vi Ma-

totschkin Schar och styrde kosan hemat. Under hela ofver-

resan till Norge var vadret mycket ruskigt. Vinden hoU sig

nastan utan afbrott pa vestkanten (SSV—NV), och den ena

stormen afloste den andra. Hartill kommo oupphorliga regn-

och snobyar och ett valdsamt, upprordt haf. — Den 20 pa

eftermiddagen fingo vi under nordvestlig storm Nordkyn i

sigte, och foljande dag, da det rasade en fruktansvard nord-

lig snostorm och forfarliga brottsjoar gang efter annan hotade

att krossa vart lilla fartyg, lyckades vi komma till ankar i

Magerosundet. Proven var visserligen nagot segelsliten, men

i ofrigt oskadd.

»Pa qvallen den 26 inl5pte vi i hamnen vid Hammerfest,

men fortsatte redan foljande morgon var fard. Nagra mil

vester om denna stad rakade vi ut for stiltje, som varade

nara tre dygn. Harunder lemnade oss Theel, som begaf sig

med angbat till Tromso och hemmet.

»Den 3 oktober kl. 1 formiddagen falde vi ankar pa

Tromso redd.»



Batfarden uppfdr Jenisej.

Den 19 augusti pa morgorien, da vi vaknade, begynte

il(!l teckna sig till, som skulle stormens styrka gifva sig och

Hkilsmassans stund snart vara inne. De foregaende tre da-

garna, eller nastan hela den tid som vi tillbragte i Dicksons

liamn, hade visat en mycket mulen och dyster uppsyn: stor-

men hade rasat med hvinande gny genom tacklaget, regn-

digra moln hade da och da tomt sitt innehall ofver oss och

skutan arbetat under valdsamma slingringar. »Anna», den

for flodresan sarskildt bygda nordlandsbaten, lag fardig att

nar som heist mottaga oss, lastad som hon var med talt,

sofsackar, koksattiralj, for zoologiska och botaniska insamlin-

gar nodigt tillbehor, konserverade och andra lifsmedel, som

kunde vara erforderliga for sex personer under minst fyra

veckors tid, samt till sist det allra nodvandigaste i kladvag.

Efter omsesidigt tomda afskedsbagare och lyckonskningar

till gynsam resa togo vi ett sista farval af vara vanner pa

Proven, som ett par timmar senare lyftade ankar och krys-

sade mot norden. Var batresa gynnades af en alldeles ypper-

lig nordvestvind. Den tillfalligtvis dimholjda ogruppen med

dess steniga och af drifved belamrade strander lemnade »Anna»

snart nog bakom sig i norr, och med en hastighet af fyra mil

i timmen passerade vi utefter det skog- och busklosa Tajmyr-

landets laga, enformiga strand. En Ijusnande strimma nederst

vid horisonten i vester badade vackert vader, och detta var

si, mycket mera uppmuntrande, som en oafbruten segling

dygnet i anda pa ett nara okandt vatten forestod oss. En
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liten for vinden val skyddad bugt manade oss likval att for

en stund lagga i land der och intaga var middag. Den lilla

hafsbugten vimlade af vackra hafsdjur, rodvioletta kamma-

neter och andra, ett tydligt bevis for, att vattnet annu hiir

hade qvar en god del af sin salthalt.

Vid midnattstiden lemnade vi det smutsgraa hafsvaltnets

omrade bakom oss, och da vi foljande dagen, den 20 aug.,

Den nordligaste simovien vid Jenisej.

tidigt pa morgonen fingo Volgino, en for narvarande obebodd

sommarstation, bestaende af blott en enda lag koja, i sigte,

var vattnet oblandadt brunfargadt flodvatten. Luftens tem-

peratur var da + 10° C. ochvattnets + IP.s C.

Ej langt soder om Volgino, vid ungefar 72° 15' nordl.

bredd, utskjuter en obetydlig landtunga. Dess namn ar kap

Krestovski. I dess narhet ligger den numera ofvergifna vin-



SIMOVIEN KRESTOVSKOJ. 91

IdPHliitionen Krestovskoj. Der gjordes ett kort uppehall, sedan

vi (sl'lor nara ett dygns segling tillryggalagt omkring atta sven-

hIui mil. Bebodd annu f5r tjugufem ar sedan, var denna

vinlerstation (simovie) fordom den nordligaste vid Jenisejs

slriinder. Under nagon langre tid bar den belt sakert ut-

Kjort en ganska vigtig nederlagsplats for en efter allt utse-

onde rik fangst af flodens alster, i synnerhet af snaddar och

livitfiskar, hvilka forekomma ganska talrikt vid flodmynnin-

gen och afven ga langt uppfor densamma. Den bar i storre

massor an annorstades vida omkring af nordvestliga stormar

pa stranden uppkastade drifveden bar erbjudit ett ypperligt

bygnadsmaterial, och omgifningens rikedom pa jagtens och

fiskets foremal var kanhanda sarskildt egnad att locka ny-

byggaren att just pa denna plats soka en gifvande utkomst.

Bygnaderna, tre till antalet, aro uppforda med mycken om-

sorg, men tidens tand bar naturligen tryckt sin stiimpel pa

dem. Ett fjerdedels sekel gar aldrig gerna sparlost forbi.

Deras bygnadssatt ar belt egendomligt. Enhvar af dessa byg-

nader ar en af tjocka drifvedsstockar konstl5st bopfogad sam-

mansattning af flere smarre, som pa ena sidan, den at stran-

den belagna, der hufvudingangen till det bela befinner sig,

iiro lagda i rat linie med hvarandra, men pa de ofriga tre

sidorna bilda en oregelbunden forening af utskjutande qva-

dratiska figurer, olika stora och med olikstora mellanrum sig

emellan. Det hela erinrar genom sina ratvinkliga anlaggnin-

gar i nagon man om ett kors, och denna omstandighet bar

gifvit at stallet dess namn. Bygnadernas inre star i fullkom-

lig ofverensstammelse med deras yttre. En dorroppning, be-

liigen at floden och sa lag, att man endast nedhukad kan

komma genom henne, leder in till ett storre rum; pa bvarje

sida om delta finnas flere andra, det ena bakom det andra

och mindre i samma man, som de aro mera aflagsnade der-
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ifran. For rummens belysning var sorjdt genoin sma, en

half manshojd fran golfvet anbragta fyrsidiga oppningar. I

nagra af rummen fans annu en del husgeradssaker qvar;

kring vaggarna lopte laga, breda bankar eller britser, hvilka

tjenstgjort sasom sitt- och sofplatser. Taken voro platfa, torf-

betackta.

Efter ett kort uppehall pa delta i viss man intressanta

stalle lade vi ater ut och foljde som forut den ostra flod-

stranden pa foga afstand. Vi hade annu ingen erfarenhet af,

i hvad forhallande simoviernas eller sommarstationernas lage

star till Jenisejflodens grundare stallen. Utan att ana det

minsta, fingo vi nu belt oformodadt ett betydelsefuUt » me-

mento* for framtiden. Ett vidstrackt grand skar sig langt

ut fran stranden, och vattnets djup var ej tillrackligt, att var

bat skulle kunna foras derofver. Efter flere modofulla och

till och med bekymmersamma forsok att komma forbi lycka-

des vi andtligen, men vi gingo ocksa derifran med den asig-

ten, hvilken sedermera visade sig vara verkligt grundad, att

der ett nybygge, bebodt eller ofvergifvet, bar sitt lage, der

kan man vara viss om att i de allra fiesta fall stota pa ett

langt i floden tvtirt utskjutande sandgrund. Pa dessa grund

lagga hvitfiskfangarne ut sina nat, ty der ga hvitfiskarne till

i synnerlig mangd.

Genomtrotta efter en nara tva dygns segling, der upp-

marksamheten i snart sagdt hvarje minut togs i ansprak,

slogo vi forsta gangen under batfarden vart talt pa morgonen

den 21 augusti. Det var vid kap Schajtanski, pa en mossbe-

vuxen, genomfuktig, sandig mark. Sluttningarna mot floden

voro kladda med frodiga videbuskar (Salix lanata) och yp-

pigt gras af flere slag. I ett narbelaget karr vaxte hjortron,

odon, sqvattram, dvergbjork och andra nordiska former, hvaraf

flertalet aterfmnes inom den skandinaviska floran.
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Vid Sopotschnaja Korga, som ar belitget strax soder om
riircguende stalle, tillbragte vi tva dygn. Den nordliga vin-

ilciiK hiiftighet tvang oss att kringpala taltet, och da vi den

miu af de bada aftnarna kropo i vara sofsackar, var tempera-

liiren, som dittills varit jamforelsevis behaglig, gangen ner

lill — 10,6 C.

Natten mellan den 23 och 24 aug. tillbragtes under segel.

Vinden var fortfarande gynsam, och da vi den 24 aug. pa

Anna passerar grundet vid Mesenkin.

morgonen redan fore soluppgangen landstego och slogo vart

lager vid Mesenkinflodens utlopp i Jenisej, befunno vi oss

sex sv. mil soder om foregaende lagerplats. Vi passerade

dervid de nordligaste bebodda stallena pa flodens hogra (Me-

senskoj) och venstra sida (Sverevo). En frisk vind och en

stundom hog sjo forde oss raskt framat. Genom bristande

uppmarksamhet hande da, medan vi, for att undga den hoga

Kjogangen pa flodens midt, styrde in at ostra stranden, att

vi seglade tatt in pa ett fran denna langt utskjutande grund.



94 AFVENTYRET VID MESENKIN. — KOSAKEN FEODOR.

hvars brottsjoar ej i tid marktes. Seglet firades ogonblick-

ligen ned, med arornas hjelp sokte vi arbeta oss tillbaka mot
vinden, men det oaktadt fordes vi sa smaningom rakt pa

grundet, hvars brottsjoar nu pa blott ett par alnars afstand

visade sig i all sin hemska prakt. Da ingen annan utvag

att komma undan syntes mojiig, nodgades vi segla rakt ofver

grundet, i forhoppning att var bat skulle af branningarna lyf-

tas ofver. Tack vare detta lyckliga pafund, som val ocksa

kunnat hafva en olycklig utgang, kommo vi undan med lifvet.

Nar vi passerat grundet, insago vi ratt tydligt farans vidd.

Ty foga troligt ar, att, om baten blifvit fyld med vatten eller

slagits sonder, nagon utaf oss genom simning formatt radda
sig till den '/j fjerdingsvag aflagsna stranden. Luftens tem-

peratur var namligen vid tillfallet endast + 3«,i C. oeh vatt-

netts ej fullt + lo C.

Vid Mesenkinfloden stannade vi tva dygn. Under forsta

dagen fmgo vi besok af tva ryssar fran Goltschicha, hvilka

voro utgangna for att plocka hjortron. Emedan de voro de
forsta menniskor vi traffade pa under denna afdelning af far-

den, blefvo de med noje mottagna i vart talt, och i gengald
derfor lemnade de oss alia de upplysningar vi onskade. Den
ene af dessa var en nara femtioarig kosak med namnet Feo-
dor, som hade ett allvarligt och palitligt utseende. Han blef

mot 50 silfverrubel af Nordenskiold antagen sasom var lots

under den aterstaende fardea till Dudino, dit vi annu hade
omkring 25 sv. mil qvar, och der vi enligt all berakning
kunde hoppas att sammantraffa med nagon af de fyra ang-

batar, som for narvarande trafikerade Jenisejfloden under
en stracka af 200 sv. mil.

Med var kosak Feodor till vagvisare lemnade vi den 26
Mesenkin. Efter nio timmars segling och rodd omvexlande
kommo vi fram till den lilla elfmynningen vid kap Gostinoj.
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Der gjorde vi i branterna mot stranden en rik skord af sub-

fossila snackor och musslor, sadana som tundrans hafsvat-

tensaflagringar ofta hysa i stor mangd.

Solen stod annu hogt pa himlen, da vi kl. 6 pa efter-

.
middagen lemnade kap Gostinoj efter nyss intagen middag.

Vi rodde langsamt fram llings ostra flodstranden, som ut efter

en lang stracka var genomskuren af korta, i fonden blindt

siutande djupa dalgangar, inklamda mellan aslika tillspetsade

ryggar. Efter halftredje timmes rodd voro vi i bredd med
Jakovlevas elfmynning. Dagen hade varit fri fran bekymmer;

nil skulle vi ater igen fa nagonting aft tanka pa. Nar solen

gatt ned, frambrot fran elfdalen en tjock och tat dimma, val-

dig till sina diraensioner. Vi bef'unno oss ungefar en engelsk

mil fran stranden. Dimman bredde ut sig mer och mer, hon

kom oss smaningom allt narmare, slutligen kringslot hon oss

pa alia sidor. Att tillbringa hela natten i var bat syntes un-

der sadana forhallanden icke alldeles andamalsenligt; vi hade

intet annat val an att soka oss till land, der vi redan van-

tade oss en behaglig hvila.

Matroserna hade tagit landkanning, innan dimman brot

fram, men Feodor hade nog obetanksamt latit pipan slockna

och pa sitt vanliga sorglosa vis vid samma tid tagit sig en

liten tupplur. Nar nu dimman omtocknade bans ogon, blef

ban nagot virrig till sinnes, ty kompassnalens betydelse var

icke vuxen in i bans medvetande; ban var alldeles villradig

och visste icke alls, bvarthan vi skulle vanda oss for att

komma i land. Nar vi rodde at oster, hette det »tjeper

ladno» (raft sa), nar vi rodde at soder, at vester, at alia moj-

liga andra hall, hette det ocksa »tjeper ladno». Det der

tyckte vi till en borjan vara ganska lojbgt, men alia menni-

skor aro icke fodda med englars talamod.

Niir vi hallit pa att leka bhndbock en half timme eller
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sa, stotte baten andtligen pa grand. »Raddade», tankte vi,

men — »errare humanum». Val tjugu ganger satte vi oss

fast, lika manga ganger kommo vi flott igen, lika manga gan-

ger och flere gjorde vi fruktlosa forsok att finna stromfarans

vag genom det der forargliga sandgrundet. Plotsligt gick ett

Ijus upp for Feodors villradiga hjerna. En stor svart tra-

koloss, ett gammalt skeppsvrak, som, nar det sjonk engang,

kostade tio menniskors lif, dok upp tatt framfor var bat. —
»Nu vet jag fullkomligt sakert, hvar vi aro, nu kiinner jag

igen mig, vi aro genast i land.» — »Andtligen!» —
Det der gamla fartygsskrofvet blef oss emellertid ingen

varaktig fyrbak under var irrande fard. Efter ett par artag

var det forsvunnet ur sigte, och nar vi sa kort derpa gang

efter annan stotte pa grund och standigt nodgades andra

kurs, an hit och an dit, pa djupt och grundt vatten omvex-

lande, visste vi icke, at hvilket hall vi hade det. Annu ett

par ganger dok det fram; hvarje gang gjordes en ny, for-

hoppningsfuli ansats.

Nara tre timmar hade forgatt, sedan vi forsta gangen

stotte pa grund och bUndbocksleken begynte. Hela tillstall-

ningen borjade verkligen forefalla ratt odraglig. Matroserna

hade ledsnat pa att ro fram och ater utan onskvardt resultat,

och Feodor fick af dem uppbara mindre vackra forebraelser

for att ban ingen makt hade i dimman. En sista kraftatgard

maste vidtagas, och den ledde till onskad utgang. Matro-

serna stego i vattnet, rekognoscerade, slapade baten ofver

vidstrackta undervattens-sandbankar och nadde sa slutligen

fast mark. Tillfredsstallelsen var allman.

Men hurudan var den efterlangtade lagerplatsen? Det

var en sank, genomvat och fuktig sandbank, belagen i Jakov-

levas elfmynning, utan nagon slags grasmatta; endast bar

och der skoto nagra grasstran upp af den arktiska Catabrosa

Stuxhery, Vegas fard o. s. v. 7
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och en for mycket vata stallen utmiirkande starrart. Men

man staller ocksa icke anspraken sa hogt, da man befinner

sig norr om 71 breddgraden, pa endast 190 mils afstand

fran polen. Af drifved, som vi eljest alltid kunde gora oss

rakning pa alt finna i myckenhet, var det ej mojligt att efter

en qvarts timmes letande finna mer an tva obetydliga stye-

ken, och de voro alldeles genomvata. Kaffe maste vi varma
'

upp OSS med, det var en nodvandighet — derfor maste en

af de atta arorna satfa lifvet till.

Vi tillbragte icke nagon afundsvard natt vid Jakovleva.

Nar vi vaknade morgonen derpa, genomforos vi af samma

angenama kanslor som den, hvilken haft oturen att halka

och falla i vattnet, men icke blott mer an ena sidopartiet.

Fuktigheten hade skoningslost trangt igenom bade regnrockar

och sofsackar, sa att vi kande oss ganska dafna.

Vi lemnade utan saknad Jakovlevas mynning. Var vag

gick hadanefter ej langre utmed stranden, utan genom den

arkipelag af laga holmar, som tager sin borjan strax nedanom

71 breddgraden och omfattar minst 15 geografiska mil i

langd. Under sommarmanaderna rader pa dessa oar mycket

lif och rorelse. Der forekommer da nagonting, som man ska-

ligen kunde gifva namnet arsmarknad. Hvarje familj bar

sina bestamda fiskgrund, eller sla sig nagra familjer tillsam-

man och lagga turvis sina nat pa sadana stallen, som aro

sarskildt gifvande. Fiskfangsten tager sin borjan i midten af

juni och fortgar till slutet af augusti. Lifligast ar rSrelsen i

juni och slutet af juli, da handelsfartyg fran Jenisejsk lagga

till vid Briochoff-oarna eller Nikandrovskaja Protoka. Da

gores ingen skilnad mellan dag och natt. Utan afbrott lag-

gas naten ut och fagas ater upp, och bytet lemnas omedel-

bart pa fartygen, der det genast insaltas i derfor afsedda, far-

digstaende tunnor. Hufvudforemalet for fangsten ar en sik-
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art med namnet muksun, hvars varde faststalles vid sason-

gens borjan i en forsamling af kopman och fiskare, och efter

denna beraknas och taxeras sedermera alia andra storre och
mindre fiskslag. Vid denna tid ser man ofver allt pa. oarna

spridda samojedtalt eller s. k. ryska balaganer.

Pa en af Briochoff-oarna tillbragte vi en natt vid en
rysk sommarstation. Platsen var bebygd med tre trahus af

vanlig form samt fem af drifved och derofvanpa lagda jord-

torfvor sammanfogade talt (d. a. balaganer). Af dessa senare

hade tva utseendet af vanliga samojedtalt, voro ofvan till-

spetsade; tva andra voro bygda i form af afstympade pyra-

mider, och det femte slutligen var rektangulart med inat lu-

tande vaggar. Alia fallen hade i taket en oppning for rokens

aflopp. Stationen var nu obebodd, men friska spar utvisade,

att fiskare nyligen varit der, och var lots pasted, att de efter

slutadt fiske for ungefar en manad sedan lemnat platsen och

begifvit sig soderut. Vara narmaste hviloplatser blefvo Nikan-

droff Ostroff, der vi for forsta gangen Hngo smaka pa tschir

och muksun, tva ypperliga sikarter, och Muksuninski Mys,

der en med fiske sysselsatt ostjakfamilj hade slagit upp sitt talt.

Den 30 aug. pa formiddagen intraffade vi i Tolstonovskoj.

Det ar den nordligaste kyrkbyn pa Jenisejs ostra strand.

Den var sig lik fortfarande som trettio ar forut pa Gastrens

tid: ett uselt naste af nagra fa trahus med fonster till storsta

delen af fiskskinn. Om denna orts infodingar lemnar Gastren,

som 1846 uppehSll sig har en langre tid, foljande upplys-

ningar: »Vid sjelfva Tolstoj Nos (d. v. s. Tolstonovskoj) be-

sta infodingarne eller de har sa kallade asiaterna blott af en

enda jurakslagt, som kallar sig Lambej och hos ryssarne bar

namnet af strandjuraker. Den ryska afven i vetenskapen

hafdvunna benamningen har sin grund deri, att omformiilda

juraker under loppet af sommarn idka fiskafange vid stran-
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derna af Jenisej. Om hosten irra de enligt samojedernas

allmanna sed kring tundrorna och ullagga giller for fjall-

rackor, rafvar, vilda renar m. m.; men vintertiden uppehalla

de sig vid Cheta och Soljena i skygd af den svaga larkskog,

Dolganer.

som annu frodar sig vid namnda floder.» For oss hade plat-

sen ingenting af intresse, utom det att vi fingo gora bekant-

skap med en dolgan (med trindlagdt, knubbigt ansigte, svart

slatt har och bruna ogon), som, da vi landstego, mottog en-

hvar af oss med blottadt hufvud, tre ganger upprepad bug-
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ning och handkyssning, for sin omgifning under lifliga at-

border berattade, att vi farit »hela landet rundt», och slut-

ligen med lika mycken artighet sade oss farviil, som han

halsat OSS valkomna. Ej langt norr om kyrkbyn reser sig

pa en hojd tatt invid flodstranden ett gronmaladt fyrsidigt

grafmonument med spetsigt tak. Man berattade, att det blif-

vit rest ofver en under forra seklet hit forvist ryss, med det

antagna namnet Piman, hvilken bhfvit hangd af kosakerna

och sedan forklarats af presterna for helgon.

Vid Tolstonovskoj erhollo vi kunskap derom, att en af

angbatarna, pa vag uppfor floden, for nagra dagar sedan pas-

serat der forbi. Att angbaten stannade vid de fornamsta sta-

tionerna for uppkop och insaltning af fisk visste vi, men huru

lange pa hvart stalle, derom svafvade vi i okunnighet. Det

blef alltsa af noden att paskynda resan, och efter en tim-

mes uppehall i Tolstonovskoj seglade vi ater astad. En frisk

sydvestlig bris kom oss ypperligt till pass, och med god fart

seglade vi hela dagen tatt utmed flodstranden utan nagot af-

brott till kl. 9 pa aftonen, da vi just i skymningen lade i

land vid Seljakino, for att inhamta ytterligare underrattelser

om angbatens formodade lage. Stallets egare, en gammal

liflig graharsman, och bans i en kaftan af graverk kladde

son mottogo oss med raycken vanlighet, bjodo oss pa ett

ypperligt te, forfragade sig om var hitfard ofver hafvet och

sade oss, att angbaten for nagra fa timmar sedan lemnat

detta stalle, samt att vi foljaktligen snart borde hinna upp

den, om vi genast seglade vidare. Ofortofvadt paskyndade

vi derfor var affard, seglade natten i anda, lade foljande

morgon till for en stund vid Krestovskoj och hunno slut-

ligen vid Saostrovskoj angbaten Alexander kl. 9 f. m. den

31 augusti.



5.

Pa angbat fran Dudino till Jenisejsk.

Angbaten Alexanders befalhafvare och delegare, Ivan

Mikailovitsch Jatschmenjeff, var synbarligen ingen forfaren

sjoman, utan, sasom vi sedermera lingo veta, en kopman fran

Jenisejsk, hvilken begagnade sitt fartyg sasom en flyttbar han-

delsbod och med varor fran samma stad forsag de spridda

invanarne kring flodens strander med deras nodvandighets-

artiklar. I stallet uppkopte eller tillbytte ban sig af dem den

fisk, de pelsverk och mammutbetar, som de kunde afyttra.

Angbaten var for den skull ej inredd for passagerare. Oviss

om, hvad slags folk vi voro, mottog oss kaptenen i borjan

ej synnerligen viinligt. Men sedan ban behorigen granskat

den podoroschna, som Nordenskiold genom utrikeskabinettet

forskaffat oss fran Petersburg, och af bans brutna ryska er-

farit, att vi pa ratta, om ock nagot ovanliga vagar kommit fran

Sverige till Jenisej, visade ban sig som en i alia afseenden

tillmotesgaende man och tycktes med synnerligt intresse om-

fatta var resa, da ban fick veta, att viigen mellan Hvita haf-

vet och Jenisejs mynning kan af en snabbgaende angbat till-

ryggalaggas pa mindre an tre dygn. Tegelte, socker, tobak

och papyrosser, grytor, skoplagg, sulliider, filtmattor, tyg,

grant fargade dukar, bossor och ammunition, Ijus, tandstic-

kor, prennikor, pelsvaror, husbloss m. m. flyttades ut ur en

hytt pa dack, hvilken upplats till bostad at oss, medan vara

tre fangstman till en b5rjan inlogerades i maskinrummet.

Sedermera erhollo afven de en likadan bytt som vi pa dack.

Under dack upptogs fartyget belt och ballet, utom af maskin-
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rum m. m., af aktersalongen, hvilken utgjorde kaptenens bo-

stad och kontor, saint forsalongen, hvilken bildade en efter

oflig sed med disk och dylikt inredd handelsbod.

Liksom under batfarden funno vi det fordelaktigast att

sjelfva ombesorja var mathallning, hvilket var for oss siJr-

deles angenamt, emedan vi sakerligen med svarighet formatt

vanja oss vid det vanliga ryska koket, i hvilket olja och 16k

spela en mycket stor roll och till och med Ijustalg annu in-

gar sasom ett vasentligt stekningsmaterial. Men afven i detta

hanseende visade kaptenen sitt tillmotesgaende genom att ofta

lemna oss sasom present fisk samt fran Jenisejsk medford

potatis, gurkor och agg. Vara fangstman blefvo i sin tur

rikligt undfagnade af det ryska manskapet, sarskildt med

Todka.

Med ett af civilisationens nyare fortskaffningsmedel lem-

nade vi salunda Saostrovskoj, som utgjorde andpunkten for

var batfard, och anliinde den 1 September till Dudino eller,

sasom stallet afven kallas, Dudinskoj.

Var angbatsfard gick ej synnerligen fort, ty angbaten

lorde med sig i slap, oberaknadt nagra smarre pramar, en

for fiskinsaltning afsedd lodja af ungefar samma storlek som

angbaten sjelf. Dessutom afbrots var fard genom tata uppe-

hall, dels for handel med inbyggarne i simovierna och pa

laltplatserna langs flodens strander, dels for intagning af ved,

hvilken anvandes som bransle for angmaskinen *. Dylika

tata uppehall plaga val i allmanhet hardt profva den resan-

des talamod, men for oss voro de synnerligen karkomna,

* Rika och fortraffliga stenkolslager lara visserligen forekomma i

Jenisejs granskap, men de bearbetas icke annu.
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emedan de lemnade oss ypperliga tillfallen for studiet af trak-

tens flora, fauna och geea samt ett for europen frammande

folklif. Vid Jenisejs strander moter man namligen, utom in-

fodingar af olika slag (samojeder, ostjaker, juraker, dolganer^

/

Jurakisk jagare.

tunguser), kosaker, d. a. attlingar af Sibiriens forste erSfrare,

frivilligt inflyttade ryssar, hit forvista brottslingar af skilda

nationer och samhallsklasser, polacker och andra politiska

forbrytare, skopter, duchobortser m. fl. af ryska statskyrkan
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forfOljda sekterister, tschinovniker och statskyrkans prester ej

att forglomma.

Af de fa kyrkbyar, som vid Jenisejs strander eller dess

granskap aro belagna inom skogsregionen, ar Dudino den

nordligaste. Tradgransen stracker sig obetydligt, blott ett

par mil, norr derom, och da Jenisejfloden tillryggalagt den

langa vagen af nara 20 breddgrader fran Kinas granser till

Dudino, trader ban in pa ett belt annorlunda beskaffadt om-

rade. Med nagra ord ma derfor flodens nedersta lopp, ge-

nera tundrans omrade, beroras.

Ej langt norr cm Dudino viker Jenisej af fran sin i

nordlig riktning gaende bana; intill Krestovskoj beskrifver

ban en stor halfcirkel, derifran svanger ban hastigt om at

nordvest, loper sedan ifran Muksuninski Mys till Sverevo,

den sista bebodda platsen pa venstra flodstranden, i rak nord-

lig riktning, hvarefter ban iter fortsatter sin vag i nordvest

till hafvet. Mot flodmynningen aro stranderna langt skilda

fran hvarandra, man kan icke se ofver fran den ena stran-

den till den andra, afstandet der ar omkring tre svenska mil,

och denna betydliga bredd — bortsedt fran det ungefar en

half mil breda sundet vid Sverevo — bibehaller floden annu

langt soder om 70 breddgraden, derifran bans strander sa

smaningom narma sig hvarandra och vid Krestovskoj bilda

en nagot ofver en fjerdedels mil bred passage. Under en

ganska stor del af sitt nedersta lopp liknar floden salunda

en djup hafsvik, och ebb och flod arc markbara atminstone

15 mil ofvanfor dess mynning. Vid 71 breddgraden vidtager

en af laga, men ej sallan vidstrackta oar sammansatt arkipe-

lag, och denna fortsatter soderut anda till Krestovskoj, sale-

des ungefar femton svenska mil. Dessa oar aro alia upp-

komna genom sandaflagringar, som floden under tidernas langd

fort ned, men ej sallan hafva massor af drifved fatt slappa
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till en del af deras bygnadsmaterial, hvilken omstandighet

gor, att en yppig vegetation af gras och stundom hoga vide-

och albuskar frodas pa dem. Mellan 71 och 72 breddgra-

den fmnas inga oar, men mellan kap Krestovski pa hogra

och Dvojnischnoj pa venstra stranden traffas ater nagra fa

sadana. Djupet i flodens egentliga fara ar ganska betydligt;

det vexlar oftast mellan sex och tio famnar, men ar ej sal-

Ian derutofver, anda till 15 famnar.

Vaxtligheten langst norrut ar icke mycket omvexlande.

Forst vid kap Schajtanski, ungefar 72 breddgraden, upp-

trada laga, langs marken krypande dvergbjorkar, men strax

soder derom antaga de en resligare gestalt, och al- och vide-

buskarne hinna redan vid 71 breddgraden till tva alnars

hojd. Vid Krestovskoj, 69° 30' nordlig bredd ungefar, fmner

man redan laga, spridda larktrad, och vid Dudino tillkomma

ytterligare granar, men laga och forkrympta. -

Kartan upptager mellan Dudino och kap Krestovski pa

hogra flodstranden blott tretton afven under vintern bebodda

stallen (simovier), och flere lara val icke heller fmnas. Nio

af dem aro belagna soder om 70;de breddgraden, och af de

ofriga fyra ar det nordligaste, Mesenskoj, belaget vid 71" 40'

nordhg bredd. Men deremot fmnas, i synnerhet i trakten af

oarna, en stor mangd fasta lagerplatser, afsedda blott for ett

par manaders uppehall under sommarns basta del for bedrif-

vande af fiske och fangst af hvitfiskar och salar, och soder

om Tolstonovskoj firiner man under sommarn bar och der

uppslagna flyttbara ostjaktalt, hvilkas egare da aro syssel-

satta med fiske, men vid vinterns inbrott flytta soderut, till

skogsregionen.
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Tidigt pa morgonen den 1 September gick Alexander

ined sin pa slap forda lodja till ankar strax invid Dudino.

Genom de knapphandiga underrattelser, som fran slutet af

1840-talet mota oss i Middendorfis och Castrens skrifter,

hade jag visserligen erfarit, att Dudino pa den tiden var blott

en obetydlig och elandig kyrkby. Men med kannedom derom,

huru nastan ofverallt i Sibirien under den senaste tiden be-

gynt utveckla sig ett idogt och vexlande samhallslif, hade jag

Yantat att har finna en blomstrande koping. Dock intet af

hvad jag vantat fann jag der. Benamningen koping kan Du-

dino ingalunda gora ansprak pa, ty det hlla samhallet utgo-

res blott af omkring ett halft hundra personer, fordelade pa

nagra fa, till det yttre enkla och utan smak uppforda bygna-

der. Dessa aro forsedda med mestadels sma fonster af glas

och omgifvas nederst, anda till f5nstrens hojd, af traramar,

innanfor hvilka ar lagd en tva till tre fot tjock vail af hardt

sammanpaekad jord, som tjenar till skydd for den langa

vinterns haftiga stormar och ej siillan anda till 50 grader

skarpa kold. Belagen i en i viss man ode trakt, der den

med nordanvindarna kampande barrskogen dragit upp sin

grans mot den andlosa tundran, lemnar platsen annu intet

tillfalle till nagot slags jordbruk. Invanarne aro for den skull

niirmast hanvisade till de fa naturens hafvor, som fisket un-

der sommarn och jagten foretradesvis under vintern lemna

dem. Husdjur, sadana som hastar och kor, aro ocksa annu

en mycket stor sallsynthet.

Vart vistande i Dudino varade tre hela dygn. Under

denna tid hade vi ypperliga tillfallen bade att se vetenska-

pen till godo och att knyta bekantskap med platsens for-

namste man: kopmannen Sotnikoff, tva prester, en polis-

tjensteman samt en for nagon obetydlighet forvist fran Kau-

kasus. -Alia mottogo de oss i sina hem med oflig sibi-
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risk gastfrihet och undfagnade oss med ypperligt te, pirog,

viner och cigaretter. Hos den forst namnde voro vi dess-

utom i tillfalle att fa se en mangd naturalier af intresse, sa-

som mammutbetar, subfossila snackor Iran tundran och mine-

raher fran Norilberget, der Sotnikoff upptackt rika och for-

traffliga stenkols- och kopparmalmlager.

Den 4 September mot middagen lemnade angbaten Du-

dino for att fortsatta sin fard uppfor Jenisejfloden till den

inemot 1500* verst aflagsna staden Jenisejsk. Det var oss^

kart att andtligen fa saga farval at den ogastvanhga tundran,

som genom sin enformighet i liingden blir odraglig, och se-

denna utbytt mot skogbevuxna, ej sallan naturskona stran-

der. Men deremot saknade vi hfligt de angenama, om oek

nagon gang bekymmersamma dagar, da vi fardades fram med

var beprofvade nordlandsbat, da vi utom naturhistoriska iakt-

tagelser och insamlingar hade att syssla med en sjomans ar-

beten och fria i vart val kunde sla vart talt och njuta en

behaglig hvila, nar det oss lyste. Ty nu voro vi inneslutna

inom fyra vaggar, hanvisade till ett litet naste, sa trangt, att

vi Hied moda kunde ligga tre i bredd, och dit dagen inslaptes

genom ett enda fonster, som ej var mer an atta turn i qvadrat.

Var angbatsfiird gick mycket langsamt, jag vore frestad

att saga med snigelns hastighet. Oftast seglades bade natt

och dag, men likval kunde i medeltal ej mer an fem sven-

ska mil tillryggalaggas om dygnet. Nastan dagligen gjordes

flere uppehall. Dessa, som ej sallan varade tva till tre tim-

mar, voro oss synnerligen karkomna, emedan vi derigenom

sattes i tillfalle att foretaga utflykter till lands, gora samlin-

gar af vaxter och djur, satta oss i beroring med bade de

halfvilda och de civiliserade invanarne kring flodens strander

* 10 verst == 1 svensk mil.
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och flyktigt faga kannedom om deras egendomliga utseende

och lefnadsvanor. Pa vagen mellan Dudino och Turuchansk,

hvilken stracka utgor nara 57 mil och nastan helt och hallet

ar belagen norr om polcirkeln, fmner man ej mer iiii sam-

\

/

^"^^fc^lv:
''Jf^'f-

^^

-it'

manlagdt sexton bebodda platser, atta pa hvardera flodstran-

-den. De fiesta af dessa aro mycket elandiga, bebygda med

endast tva till tre laga, hogst enkelt inredda hus. Men tva

af dessa stallen utmarka sig framfor de andra och draga
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gerna till sig den resandes uppmarksamhet; det ena ar Chan-

tajka, beromdt for sitt jamforelsevis naturskona lage pa en

hojd, som omgifves af en vacker lofskog, det andra ar Seli-

vaninskoj, val bebygdt och kandt sasom skopternas forvis-

ningsort. Nagra verst soder om delta for idoghet, ordning

och snygghet utmarkta nybygge, der den langt fran osier

kommande Nedre Tunguska gjuter sitt vatten i Jenisej, reser

sig ofversl pa flodens hogra branta strand ett Gudi helgadt

klosler. Belyst af den nedgaende solens slralar, visar det

sina tre kupoler och hvitmenade vaggar i all deras glans.

Det bar namnet Troitzkoj samt grundlades och uppbygdes

for nagot ofver tva arhundraden sedan af en man med nam-

net Tichon. Vi stannade der ofver natten. Genom var ang-

batsbefalhafvares mellankomst blefvo vi i tillfalle att bese sa-

val klosterkyrkan och det narbelagna bonehuset som priorns

enkla, af foga annat an foregangarnes bilder i olja prydda

bostad. For var resas valgang holl priorn, bitradd af en un-

derprelat och en korgosse, i den rikt upplysta kyrkan en

ganska hogtidlig massa, allt under de rattroendes flitiga bug-

ningar och korsningar, hvarefter ban for oss forevisade den

tunga jernsele, med hvars hjelp klostrets grundlaggare och

ende uppbyggare ditsliipat fjerran ifran hvarje sten, som er-

fordrats for bygnadens uppforande. Den helige grundlagga-

rens multnade qvarlefvor gomdes nu i en enkel katafalk i

det annu enklare af Ira uppforda bonehuset. Vi fordes afven

dit in, och der berattade man for oss stallets historia i korthet..

Vid Nischni Inbatsk, belaget halfvags mellan Turuchansk

och Mellersta Tunguskas utlopp i Jenisej, vid M" nordlig

bredd ungefar, och b'ebodt af ryska nybyggare i forening med
jenisejska ostjaker, ofverraskade oss en egendomlig syn. Un-

der vara utflykter stotte vi namligen belt ovantadt pa inne i

den fata barrskogen, ej langt fran boningshusen, en liten
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grafkulle med vidstaende kors; tatt bredvid hangde pa en

slubbe den dodes, tydligen ett barns, klader, och i dessa

voro inlindade fodoamnen, brod och fisk. Det ar intet tvif-

vel, att dessa varit amnade at den dode, ditforda antagligen

af bans anforvandter.

Den 15 September, da vi befunno oss nagot norr om
ofv^nnamnda stiille, intraffade en hastig temperaturforandring.

De foregaende dagarna hade utmarkt sig genom sydliga vin-

dar, en ovanlig hetta, anda till + 17° C, och nagon gang

regn. Nu sjonk termometern plotsligt, samtidigt som vinden

blef nordlig, sa att den namnda dag vid middagstiden ej steg

ofver + 5" C, och pa morgonen foil litet sno. De narmast

foljande dagarna voro afven kyliga, och natten mellan den

19 och 20, da vi befunno oss mellan 61 och 62 nordl.

breddgraden, intraffade den forsta egentliga nattfrosten. Luft-

temperaturen vid middagstiden tilltog sedan under manadens

foljande dagar fran + 7" till -f 14" C, men vattnets i flo-

den holl sig mycket konstant, mellan + 8" och + 9" C.

Nattfrosterna uteblefvo sedermera sallan.

Strax soder om det stalle, der Mellersta Tunguska for-

enar sig med Jenisej, blir denna senare betydligt smal, och

stranderna, hvilka har aro formade af fasta bergraassor, resa

sig nastan lodratt ofver flodvattnets yta till en hojd af mellan

tva och tre hundra fot. Naturen kring floden, som allt ifran

dess mynning varit enformig till odraglighet, blir har nagot

mera tilltalande och vexlande, i synnerhet i det tranga berg-

passet, af ratt pittoresk beskaffenhet. Med bradskande fart

soker vattenmassan sin vag mellan de hoga stranderna, och

strommen ar pa nagra stallen ovanligt strid. Angbaten hade

svart nog att bana sig vag fram mot strommens kraft; oaktadt

maskinen arbetade under hogsta mojliga angtryck, syntes ang-

baten tidvis sta alldeles stilla. Efter en hel dags modosamt
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arbete i det tranga passet avancerade vi ej fullt tva sven-

ska mil.

Flodfarden borjade forefalla oss enformig genom sin lang-

varighet, i synneriiet som tillrackligt arbete saknades oss. Ty

stranderna, nastan utan afbrott af sand, den ena brant, den

andra lagland, den ena bevuxen nastan uteslutande med barr-

skog, till en borjan smarta sibiriska larktrad och resliga gra-

nar, sedermera statliga cembratallar, den andra med vide-

buskar, bjorkar och popplar; bygnadernas konstlosa enkel-

het; de standigt aterkommande, meatadels af nafver uppforda

ostjaktalten och dessas invanares foga vexlande fysionomier;

det egendomliga sattet att uppfor floden langs efter stran-

derna fardas i sma batar, dragna af nagra, vanligen fyra hun-

dar — allt detta var oss sedan lang tid bekant, hvarje dag var

sin foregangare i det narmaste lik.

En hogligen efterlangtad omvexling erbjods oss under sa-

dana forhallanden, da vi sex mil soder om Mellersta Tungu-

skas utlopp, nagot norr om 60 nordl. breddgraden, stego

i land pa venstra flodstranden och, medan angbaten intog

ved for maskinens behof, vandrade omkring i en sibirisk ur-

skog. Der reste sig bland massor af kullfallna, multnande

trad tatt intill hvarandra hoga och anda till tva fot tjocka

cembratallar; vinbarsbuskar, ronnar och andra loftrad fylde

mellanrummen, och slingrande Clematis med sina vackra blad

famnade dessas grenar. Det var svart att i all denna trang-

sel se en skymt af himlen, ty allt befann sig i ett behag-

ligt halfdunkel. En ofver mattan yppig ortvegetation ham-

tade synbarligen utan mycken kamp for tillvaron sin niiring

i de statliga jattarnes skygd, och ormbunkarne hade utveck-

lat kraftiga och friska blad pa mangariga stammar, som hojde

sig nara tva fot ofver marken. Detta senare forhallande

fortjenar sa mycket mera uppmarksamhet, som ormbunkar

Stuxberg, Vegas fiird o. s. v. 8
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med sa kallad ormbunkstam icke aro funna utom tropikerna;

var botanist ville deri se ett bevis for markens utomordent-

liga bordighet. Utflykten i den storartade urskogen ledde

vara tankar obetingadt pa Sibiriens omatliga rikedomar och

framtid. Att vi icke farit vilse i vara funderingar, tyekte vi

OSS finna af vara fangstman, som enstammigt forklarade, att

nagot jamforligt kunde svarligen traffas.

Da man pa vag uppfor Jenisej passerat Mellersta Tun-

guska, moter man den ena val bygda och talrikt befolkade

byn efter den andra. Af gammalt, anda sedan Jermaks, den

sibiriske erofrarens tider, bar landet oster om Jenisej mellan

Mellersta och Ofre Tunguska (det iir Angara) varit kandt for

sin rikedom pa guld. Tid efter annan hafva af sadan anled-

ning guldvaskare strommat dit, och langs hogra flodstranden

finner man ocksa flere ofvergifna eller bebodda guldvaskerier.

Samtidigt hafva pa motsatta flodstranden uppvuxit mindre och

storre byalag, sammansatta hufvudsakligen af personer, som
forelagt sig ett annat mal an det osakra guldsokeriets, nam-

ligen det mera vissa, om ocksa ofta mindre vinstgifvande

att odla jorden och idka boskapsskotsel. Nagra af dessa

byalag hafva vunnit en talrik befolkning, och med befolknin-

gens tillvaxt foljde nodvandigheten att uppbygga egen kyrka.

Sadana kyrkbyar finnas inom det namnda omradet flere.

Sasom ypperliga exempel i sitt slag forljena att namnas Vo-

rogova och Jarzova Selo. Vi gjorde ett langre uppehall pa

det forra stallet. En enda bred, men krokig gata ledde ge-

nom byn. Husen voro temligen val bygda, som vanligt af

tra. Kyrkan var uppford af tegelsten, hvitmenad och ut-

markte sig genom sin snygghet. Soder om byn voro till-

falligtvis nagra jenisejska ostjaker lagrade. Emedan tiden det

medgaf, gjorde vi hos dem ett kort uppehall. Nagra ilskna

hundar sokte visserligen genom ett ihardigt skallande uttrycka
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sina egares missbelatenhet med besoket, men genom ett van-

ligt bemotande tillvunno vi oss smaningom deras bevagenhet.

Der lago fem batar med foren vand at land, e,j uppdragna pa
stranden, utan latt fortojda med linor, sa att de med ringa

besvar kunde latt goras segelklara. Batarna voro temligen

stora, smala och hoga, i aktern tviira, men ej forsedda med

Ostjaker.

ett sarskildt styre, i foren langt tillspetsade oeh uppat bojda.

Deras mellersta och storsta del upptogs af ett pa alia sidor

slutet rum, en bostad hvars tak var halfcirkelformigt hvalfdt

och i hvilket man kunde intrada i nedhukad stallning genom
tva dorrar, som voro anbragta en i hvardera andan. Hvar-

dera batens fran ytterverlden val slutna bostad upptogs nu
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af en eller flere manliga individer, som tillbragte sin dag

i somn och lijtja; i foren tjenstgjorde en ilsken hund som

vakt; pa landgangen sprungo sma barn jollrande fram och till-

baka. Pa stranden framfor hvarje bat lag en mangd fisknat

upplagd, och i deras narhet voro uppresta Uka manga skar-

mar af tra, som der funnos batar vid stranden. Skarmarna,

lost hopfogade af brader, voro tydligen uppresta for att skydda

mot vinden, och pa deras lasida hade qvinnorna med en del

barn tagit plats, somhga sysselsatta med att njuta en behag-

lig hvila, utstrackta pa bara sanden, andra med att koka ster-

letter och sikar i en kiltel eller gryta, som var med tag upp-

hangd i tre med hvarandra ofvan forenade palar. De aldre

qvinnornas utseende var icke mycket tilltalande; de voro

smavaxta och till ytterlighet spada och spensliga, deras ban-

der voro onaturligt sma, deras har var svart och slatt, och

deras ogon voro intensivt rodbruna. De sma barnen der-

emot, i synnerhet en gosse med djupt bruna, sjalfulla ogon,

trindlagdt ansigte och ett intelligent utseende, gjorde pa oss

ett- mycket behagligt intryck. Vi slogo oss ned en stund

bredvid de arma menniskorna kring deras eld, beundrande

gossarnes skonhet, och gingo sedan vara farde, beklagande,

att ett till utseendet sa intelligent folk ej ar maktigt af en

hogre kultur.

Staden Jenisejsk, det sista och efterlangtade malet for var

angbatsfard, fingo vi i sigte den 30 September pa morgonen.

Efter intagen frukost packades sakerna hastigt in, fa minu-

ter derefter tillkannagafvo nagra kanonskott angbatens an-

komst till staden, strax derpa kastades ankaret, och utan

drojsmal lato vi ro oss i land, for att sa skyndsamt som moj-

ligt fortsatta resan landvagen genom Sibirien.
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Landresan genom Sibirien och Ryssland.

Om man bortser fran Turuchansk, som ar belaget strax

soder om polcirkeln i bredd med det forut omnamnda klostret

Troitzkoj, sa ar Jenisejsk den nordligaste staden vid Jenisejs

strander. Efter den grundliga eldsvada, som 1869 pa ett par

timmar jamnade nastan hela staden med marken, bar den

ater igen arbetat sig upp till sitt forra omfang, men synner-

ligen storartad ar den icke. Som ofver alU i de ryska och

sibiriska provinsstaderna aro gatorna mycktit breda, raka och

ratvinkligt anordnade, sakna visserligen stenlaggning, men aro

delvis forsedda med triitroltoarer. Husen aro mestadels laga,

sallan af mer an tva vaningars hojd, samt till allra storsta

delen bygda af tra. Nagot egentligt sevardt eger staden icke,

sa vidt man ej dit vill rakna de fem kyrkorna, men de bjuda

just icke fraralingen nagot af intresse. Invanarnes antal ar

omkring 7000. For undervisningens framjande ar sorjdt ge-

nom skolor for gossar och flickor, sarskildt for hvardera sla-

get. Akare fmnas afven bar som i andra stader, och om

man ar beqvam af sig, kan man hyra en isvoschtschik for

den ringa summan af 15 till 20 kopek (omkr. 40 till 50 ore)

i timmen. I kommersielt hanseende spelar Jenisejsk icke

nagon synnerhg roll, och detta ar ocksa anledningen till, att

man annu icke funnit for godt att satta staden i telegrafisk

f5rbindelse med Krasnojarsk, hvarigenom den langa sibiriska

telegraflinien stryker fram. Hjertliga menniskor togo oss i

Jenisejsk om bander och sokte pa allt mojligt satt bereda

oss forstroelse under de tre dagar vi tillbragte der; manga
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voro de, som gjort sig fortjenta af var sarskilda gard af taek-

samhet, ingen dock i sadan grad som Ivan Mikailovitsch

Jatschmenjeff, var intime van sedan angbatsresan.

Den 3 oktober lemnade vi Jenisejsk. For egen rakning
hade vi kopt en tarantass, i hvilken vi jamte en del saker

instufvade oss sa godt vi kunde; vara tre matroser fingo at-

noja sig med ett samre slags akdon, som benamnes telega

och ombyttes vid hvarje sarskildt skjutshall. — Vagen mellan

Jenisejsk och Krasnojarsk, nagot ofver 30 sv. mil i langd,

ar ganska fortrafflig, ehuru e,j allestades sa val underhallen,

t

Parti af Jenisejsk.

som den kunde vara, Tata och ypperliga barrskogar om-

gifva den pa omse sidor, der den icke slingrar sig fatt utmed

venstra flodslranden. I samma man man nalkas Krasnojarsk

antager landet elt kuperadt utseende, ty hojder och dalar

omvexla der standigt med hvarandra. Det ar Altai-kedjans

yltersta laga forgreningar, som orsaka delta.

Till Krasnojarsk anlande vi den 5 oktober pa aftonen.

Har iir Jenisej annu omkring y^o mil bred, och dess vatten-

massa sages framflyta med en mils hastighet i timmen. Flod-

slranden, rod och brokig, stiger brant upp, och bergkullar
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af nagra hundra fots hojd omgifva staden pa tre sidor och

gora dess lage ej ringa pittoreskt. Krasnojarsk grundlades

1628, blef 1797 sarskild distriktsstad i Tobolska guvernemen-

tet, inforlifvades 1809 med guvernementet Tomsk, men utgor

numera sedan 1822 satet for guvernoren i det fran den 6f-

riga sibiriska landmassan da utbrutna Jenisejska guverne-

mentet. Staden har nagot ofver 11,000 invanare, tre kapell

och fem kyrkor for statskyrkans bekannare, en romersk-

katolsk och en luthersk kyrka samt en judisk synagoga. For

undervisningen Annas flere laroanstalter, bland hvilka sar-

skildt fortjenar att namnas ett klassiskt gymnasium med ej

mindre an 200 larjungar. Gymnasiets direktor, Aristovsky,

hade den godheten att for oss forevisa laroverkets lokal med
dess samlingar och larjungar; det beredde oss mycket stort

noje att iakttaga, huru allt der inom var fortraffligt staldt

for undervisningen. Der fans bland annat ett visserligen litet,

men godt fysiskt-kemiskt kabinett, och samlingen af vaxter,

djur och mineralier var ganska andamalsenlig. Lararne voro

fullt vuxna sina aligganden, och Aristovsky sjelf var en pa

samma gang kunskapsrik som praktiskt duglig man. Rege-

ringen synes verkligen hafva kommit under fund med en myc-

ket vigtig sak, den namligen, att de oundgangliga vilkoren

for en framgangsrik undervisning arc anskaffandet af dugliga

larare och dessas anstandiga afl5ning. Derfor hade ocksa

laroverkets direktor en betalning, som motsvarar en svensk

universitetsprofessors nastan dubbla Ion, och de ofriga lararne

voro aflonade i forhallande derefter.

Komna till Krasnojarsk, hade vi att fortsatta resan ve-

sterut pa den stora sibiriska postvagen, som fran Ural leder

iinda bort till Irkutsk och derifran svanger om Baikals sodra

iinda och foljer floden Amurs norra strand till staden Nikola-

jevsk, ej langt fran dess mynning. Vi stannade i Krasno-
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jarsk fyra dygn och begafvo oss sa i vag en vacker, nagot

kylig oktoberafton. Sedan man lemnat staderna Atschinsk

och Marinsk bakom sig och begynner nalkas Obflodens om-

rade, trader man in pa den stora, genom sina boskapsfarh'ga

sjukdomar under sommartiden ilia berykfade Barabasteppen,

hvilken i form af en lang eliips stracker sig fran trakten

af Tomsk vesterut inemot Ural till Permska guvernementets

Parti af Tomsk.

grans. Pa denna stora stepp, narmast kring den stora sibi-

riska poststraten, frodas annu nagon busk- och tradvegeta-

tion, ehuru nog mycket spridd och sparsam och hufvudsak-

ligast bestaende af aspar och bJ5rkar. Men soderut, inemot

Balkasch-sjon, blifva traden sallsyntare, och slattlandet, hvars

grund utgores af sand med stundom mycket tjock mylla, tac-

kes niistan belt och ballet af artemisior, som forekomma

snart sagdt hundradetals former och bar hafva sitt egentliga
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hemland. Mellaii Omsk, Semipalatinsk och Kolyvan hyser

steppen nagra saltsjoar, och omkring dessa ar trakten mer an

vanligt ofruktbar.

Bland Vest-Sibiriens stader inlager Tomsk elt mycket

framstaende rum. Staden ar satet for en mangd formogna

kapitalister och en vigtig transitoplats for handeln mellan

Kjachfa och Tjumen. Den fyller utan gensagelse alia rim-

liga ansprak pa en civihserad stad. Formogenheten har latit

de eljest vanliga trahusen till en mycket stor del ersattas af

hvitmenade, hogresta, statliga bygnader af tegel, och hvad

man annorstades, ulom mojligen i Irkutsk, fafangt soker ofver

hela Sibirien, namligen en viil forsedd bokhandel och ett for

allmanheten tillgangligt lanbibliotek, det finner man jamte

mycket annat godt i denna stad.

Omsk blef, liksom Tomsk, var hvilstation under resan

for tva dagar. Denna stad har en mycket stor areal, men

husen aro nastan alia sma, laga och fula, sa att platsen icke

eger nagonting tilldragande. Emellertid matte denna, liksom

de sibiriska staderna ofver hufvud, under sista tiden hafva

gatt betydligt framat, ty da dess folkmangd ar 1860 uppgafs

vara 11,705, sages den nu belopa sig till omkring 30,000.

Har ar satet for generalguvernoren ofver Vest-Sibirien med
bans narmaste embetsman, och har aro afven hogre och lagre

ffiilitarskolor och gymnasier forlagda. Ofverste Nyberg och

telegrafist Hansen, den forre fmne, den senare dansk, visade

oss i denna stad manga prof pa vanlighet och tillmotesga-

ende; men for oss sasom naturforskare var bekantskapen

med herr Slovzoff af ovarderligt gagn. Denne visade oss

namligen sina betydande samlingar af vaxter fran Kirgisstep-

pen samt mineralier och reptilier fran Altai, och af de senare

lika val som af de forra var han nog oegennyttig alt skanka

oss hvad som fans in duplo — en for vetenskapen utan tvif-
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vel ytterst vardefuU samling. Han var naturforskare af sjal

och hjerta, det kunde man marka pa hvarje bans minspel,

da ban nu, som ban tyckte, for sakkunniga man fick lagga

fram en obetydlig del af sina rika iakttagelser. Jag forva-

nades ej Utet, da jag pa vaggen i bans arbetsrum fann Dar-

wins portrait i kabinettsformat och bland bans boksamUng

dennes arbete »on tbe origm of species. » Till etnografernas

beaktande tillater jag mig fasta uppmarksambeten pa fol-

jande bans mening. » Vaster ut pa steppen», sade ban, »ej

bar kring Omsk, men bortom Tjukalinsk ocb fram mot Ural

Parti af Omsk.

finnas langs vagen en bel mangd kurganer. Genom grafnin-

gar bar man lyckats ur dem framleta bjelmar. Dessa hj el-

mar ega en ytterst slaende likbet med bjelmar, som grafts

upp i Dngarn, ocb jag bailer for mycket sannolikt, att en

folkvandring en gang gatt bar forbi fran Altai, ofver Ural

ocb in, i bjertat af Europa.»

Tjukalinsk, Iscbim ocb Julutorovsk passerades barefter

lika hastigt som forut Atscbinsk, Marinsk, Kolyvan och Kainsk,

alia ganska betydande och raskt framatgaende orter, af bvilka

de storre kartorna intill senaste tid ej kant de fiesta ens till

namnet. Forst i Tjumen nodgades vi gora ett langre uppe-
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hall, for att gifva var tarantass en grundlig reparation efter

alia hans modosamma och halsbrytande anstriingningar. Det

forljenar anmarkas, att den smed, som forst eftersiindes, vis-

serligen forklarade sig villig att laga var vagn, d. v. s., som

ban sade, isla en stor spik nagonstades pa det skralaste

stallet, men han var tillika nog oforsynt att for detta sitt ar-

bete fordra 15 silfverrubel (40 kr. svenskt). Nordenskiold afske-

dade naturligtvis den valmenande mastaren och tillkallade en

annan, som for en langt mindre betalning utrattade ett minst

tiodubbelt svarare arbete. Staden Tjumen, hvars invanartal

redan ar 1842 uppgick till 14,337 och for narvarande torde

kunna skattas till inemot 40,000, ar kand for sin stora mark-

nad, hvilken infaller en hel manad tidigare an den i Irbit,

och bildar hufvudpunkten for transitohandeln med alia de

varor, som sandas fran det inre af Ryssland eller fran Sibi-

rien till de europeiska guvernementen. Fran Tomsk ga nam-

ligen fartyg forst ned for Ob, sa upp for Irtisch, Tobol och

Tura till Tjumen; der lossas varorna och skickas sedan land-

vagen vesterut. Ofver Tjumen ga ocksa de forkaravaner, som
vilja faga den kortaste vagen till lands, och forornas mangd

ar sa stor, att den pa 1870-talet anslogs till minst 50,000

arligen. Staden har for ofrigt manga laderfabriker och ar

sarskildt beromd for sin juftberedning.

Nar vi lemnat Tjumen, voro vi komna utom steppens

omrade, och barrskogsdungar begynte kanta vagen. De blifva

sedan tatare och hSgre, ju narmare man kommer Ural. Kol-

den tilltog smaningom, snon begynte falla, der lag redan i

bergstrakten ett tunt tacke forut; vi funno det nodigt att i

hastigaste fart skynda mot Jekaterinburg, yttersta malet for

var resa genom Sibirien. Sent pa natten den 28 oktober

passerade vi det gransmarke, som betecknar griinsskilnaden

mellan Europa och Asien. Kusken faste var uppmarksamhet
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derpa, och nagra minuter senare gjorde vi vart intrade i

Jekaterinburg.

Genom sitt ntseende ter sig Jekaterinburg sasom en

fullkomligt europeisk stad. Men ehuru riiknad till Europa,

ar den dock belagen pa Asiens jord, pa Uralkedjans siink-

ning mot oster. Omgifningarnas rikedom pa bergshandterin-

gens produkter, deribland guld i ej ringa mangd fran de

Beresovska guldverken, bar bragt staden till valmaga, och i

narvarande stund raknar den nagot mer an 30,000 invanare.

Staden ar satet for en af det Permska guvernementets fem

kretsstyrelser. Bland andra laroanstalter fmnes der ett tal-

rikt besokt klassiskt gymnasium. Der ar ock forlagd en af-

delning af ryska myntverket, och ett i ganska storartad skala

anlagdt stensliperi sysselsatter manga arbetare.

Sa som Jekaterinburg raknar sig till Europa och star

i langt narmare forbindelse med det europeiska moderlandet

an med det sparsamt befolkade Sibirien i oster, sa har der

ocksa begynt utveckla sig en ganska lofvard intelligent verk-

samhet. Sedan nagra ar tillbaka ar der ett naturforskarsall-

skap bildadt, som ifrigt arbetar for vetenskapens spridning

genom tarda skrifters utgifning och upprattandet af ett natur-

historiskt museum. En tidning utgifves ocksa i staden, men

den utkommer pa obestamda tider och innehaller, i foljd af

de invecklade och tidsrofvande omstandigheterna vid censu-

reringsarbetet, intet annat an varupris, lokala personalnoti-

ser och vigtigare telegrafiska depescher. Det fortjenar att i

sammanhang harmed paminna om foljande. I hela Sibirien,

om vi rakna dit afven Jekaterinburg, finnas ej mer an tva

val organiserade boktryckerier, det ena i Irkutsk, general-

guvernorsstaden i Ost-Sibirien, det andra i Jekaterinburg.

Fran den forra officinen utga de skrifter, som det Geografi-

ska Sallskapets sibiriska afdelning utgifver, afvensom staden
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Irkutsks i typografiskt afseende ypperligt utstyrda dagliga tid-

ning, samt mojligen ett och annat arbete af sjelfstandig art.

lioktryckeriet i Jekaterinburg ater utsander ej annat an det

lillfalliga notisbladet i oktavformat och, nar sa behofves, det

derstiides befintliga naturforskarsallskapets skrifter. Forutom

dessa tva lara boktryckerier finnas afven i de sibiriska guver-

nementsstaderna, men de skola vara af mycket primitiv art

och fortjena knappast detta namn. Ocksa utga fran dem inga

andra produkter an sadana, som pa embetets vagnar forfat-

tats af de administrativa myndigheterna och ej innehalla an-

nat an efterlysning af forrymda fangar. Det kungliga biblio-

teket i Stockholm innehar ett markligt prof af detta senare

slag. Det ar ett exemplar af »Jenisejski Vadomosti» fran

1862, representeradt af den for tryck minst anvandbara och

uslaste gralump. Man far for ofrigt en god fSrestallning om
boktryckeriets och forfattarskapets standpunkt i Sibirien, da

man erfar, atf, allt sedan denna landmassa sa smaningom blef

lagd till ryska monarkien, der intill ar 1870 icke blifvit tryckt

mer an tva sarskilda bocker.

Jekaterinburg var for oss en vigtig station: der kunde

vi sagas vara komna inom Europas omrade, och der fingo

vi byta ut de i langden nervskakande hjuldonen mot beqvama

sladar. Vi skola med nagra ord vidrora det ryska och sibi-

riska skjutsvasendet.

Det finnes sakerligen icke i hela verlden nagot land,

som kan uppvisa en postvag i langd jamforlig med den, hvars

ena andpunkt ar belagen i hjertat af europeiska Ryssland, i

Nisehni Novgorod, der det europeiska jernvagsnatet for nar-

varande slutar, och den andra invid Stilla hafvets vestkust, i

Nikolajevsk. En blick pa karlan visar, att har icke ar fraga

om tiotals, utan om atskilliga hundratals mil. For postens

skyndsamma befordran ar utefter hela denna vagstriicka.
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vanligast pa ett afstand af tva till tre svenska mil, i hvarje

st5rre by inrattadt ett posthall, med skyldighet att halla ett

storre eller mindre antal hastar allt efter postverkets och de

resandes approximativa behof. Dessa hastar eger den re-

sande begagna, men endast for sa vidt ban ar forsedd med

behorig podoroschna, och pa denna senares beskaffenhet be-

ror snabbheten af bans resa. Der gifvas namligen tre olika

slag af podoroschnor: l:o) kurirpodoroschnan, som lemnas

endast at de hogsta embetsman och andra i regeringsarenden

stadda personer, 2:o) kronpodoroschnan (kasannaja pod.) hvil-

ken lemnas at personer, som resa i tjensteangeliigenheter,

samt val rekommenderade framlingar, 3:o) den vanliga podo-

rosehnan, som hvarje »vanlig» resande erhaller. Vi voro

forsedda med en kronpodoroschna, och tack vare detta vig-

tiga dokument behofde vi i vanliga fall vid ombyte af hastar

ej vanta langre an omkring 15 minuter. Der behofdes just

ingen synnerlig parlamentering — vi framvisade endast var

podoroschna, som gaf oss anvisning pa sex hastar, och sa

blefvo de vanligtvis utan vidare bekymmer a var sida fram-

forda och ispanda. Posthastarna aro inga elandiga krakar,

utan val skotta och af godt hull, och deras klokhet och goda

egenskaper i ofrigt aro i manga fall verkligt beundransvarda.

Utom hastar bar hvarje posthall skyldighet att halla akdon,

men dessas fortrafflighet star i skarpaste motsats mot de

forras. Det vanligaste hjuldonet, som bjudes flertalet resande,

ar telegan, ett vida beryktadt tortyrinstrument. Fyra plumpa

hjul, af hvilka de bakre aro ungefar halfannan gang sa hoga

som de framre, tva axlar, hvardera med sitt der ofvan lagda

tvartra, och till sist ett brackligt skal fogadt samman af bra-

der till formen af ett baktrag — det ar hela telegan. Detta

fordon lemnar knappast rum for tva personer, och nagot safe

fmnes der icke. Ett nagot battre fortskaffningsmedel, men
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iifven det i langden olidligt, ar den sa kallade tarantass-tele-

gan, i dagligt tal kallad tarantass. Det ar en modifikation

af telegan, med fram- och bakvagnen forenade genom tva

eller fyra grofva trastanger, som knappast fjadra sig, hvarpa

en lag, aflang »lada» ar lagd, narmast hvilande pa tva tvar-

tran och oftast halftackt. Det hjuldon, som egentligen kallas

tarantass och ar en half- eller heltackt chaise af i alia han-

Heenden stark bygnad, finnes ytterst sallan, och da i nagot

gammalt daligt exemplar, pa posthallen. Det ar det enda for

VS.r tarantass.

en lang resa under sommartiden anvandbara fortskaffnings-

medel, och den, som bar alt tillryggalagga en mycket lang

vijg, skaffar sig alltid i nagon stad en tarantass for ett par

liundra rubel. Endast genom att i denna inbadda sig i ett

lager af h5 om ett par fots maktighet ar det mojligt att natt

och dag harda ut alia de qval, som vagarnas knagglighet

orsakar.

Tarantassen ar den sibiriske resandens bostad; der till-

bringar ban natt och dag utan atskilnad, tills han slutligen
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hinner malet. Vagstriickans langd tvingar den resande att,

om han ej vill spilla tiden, resa oafbrutet framat. Derfor

soker man pa poslhallen icke sitt nattherberge, det bar man

mycket batlre i sin tarantass — och denna de resandes hafd-

vunna sed ar val ocksa orsaken dertill, att man i Sibirien

aldrig pa posthallen och ytterst sallan i staderna och pa ho-

tellen fmner en sang, der man kan hvila ut natten ofver.

Pa hotellen i Tomsk och Omsk, t. o. m. i Krasnojarsk, fm-

ner man ypperliga restaurationer, tidningsrum, ja t. o. m.

biljarder, men af sangar for den resande finnes der knappast

nagot spar. Forst da man narmar sig Europas grans, moter

denna nodvandighetsartikel. — Betriiffande snabbheten, med

hvilken man i allmiinhet reser, sa kan det namnas, att vi

genom Sibirien fardades med en hastighet af 20 sv. mil i

medeltal om dygnet. Och dock gjorde vi dagligen tre langre

uppehall, morgon, middag och afton.

Fran Jekaterinburg, der vi stannade tre dagar, f(3re-

togo vi en utflykt till de Beresovska guldgrufvorna. Sedan

vi tagit en flyktig kannedom om stadens stensliperier, mynt-

verk, naturaliesamlingar och annat, fortsatte vi den 1 novem-

ber vid midnatl i sladar resan norrut mot Nischni Tagilsk,

der furst Demidoffs rika koppar- och jerngrufvor aro belagna.

Har mottogos vi af stallets disponent herr Wahlstedt och

bans fru med den utsoktaste valvilja. Ett kort, men larorikt

uppehall egnades bar at beseendet af grufvorna och med dem

forenade storartadt anlagda etabUssement.

Vintern var nu kommen pa allvar, och Ural hade tva

veckor tidigare, an eljest plagar vara bandelsen, blifvit farbart

med sladar. Gynnade af ett ypperligt fore, skyndade vi der-

for mot vester. Fran Nischni Tagilsk erbjuder Ural flere

mil vesterut en mycket vacker anblick: djupa, langa dalgan-

gar och hojder omvexlande, kladda af morkgrona, resliga och
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smala granar (Pinus obovata), mera sallan af tallar och bjor-

kar. Var vag gick ofver Kungur, Perm och den nyss isbe-

lagda Kama till Kasan. Nagra timmars uppehall i denna

egendomliga stad gaf oss tillfalle att se oss om i den stora

universitetsbygnaden och sarskildt i de geologiska och zoolo-

giska samlingarna. Vagen mellan Kasan och Nischni Nov-

gorod ar chaussee, omgifven af aldriga, mossbelupna bjorkar

och en skog af jattestora ekar. Tartarbyar finnas har och

der utefter hela vagen, hvar och en med sitt tempel. Den

13 november framkommo vi till Nischni Novgorod. Var

gladje var ej ringa att andtligen fa saga farval at landsva-

garnas outhardlighet, ty bar vidtager jernvagen.

De storre ryska tidningarna begynte innehalla standiga

noliaer och l&nga korrespondensartiklar och diskussioner om

viir expeditions oviintade fraragang. Tidningsuppsatserna en-

tusiasmerade folket, och entusiasmen gaf sig luft i festliga

och storartade lillstullningar till viir chefs lira. Sa blef var

resa genom Ryssland och Finland en niistan oafbruten fest-

lighet. Minnena fran Nischni Novgorod, Moskva och Peters-

burg aro manga och kara, ty ryssarne aro ett alskvardt folk,

men vistelsen i Helsingfors och umganget med de fmska stu-

denterna aro mig de dyrbaraste minnen fran den langa hem-

fiirden.

Den 30 november intraffade vi med angbaten Aavasaksa

i Stockholm; dermed var expeditionen i sin helhet slutad.

Stuxberg, Vegas fSrd o. s. t.





SVENSKA EXPEDITIONER

MYNNINGEN AF JENISEJ

1876.





INLEDNING.

Den lyckliga utgangen af 1875 ars svenska ishafsexpedi-

tion kunde naturligen icke annat an vacka stora forhoppnin-

gar om mojligheten att atminstone under nagon kortare del

af aret astadkomma en regelbunden sjoforbindelse mellan

Europa och norra Asien. Manga voro ocksa de, som i lik-

het med prof. NordenskiSld ansago, att en dylik forbindelse

borde vara raojlig de fiesta somrar. Men a andra sidan fun-

nos ocksa en raangd tviflare, som hollo fore, att Provens

framkomst till Jenisejs mynning berott pa en sarskildt lycklig

tillfullighel, d. v. s. att arot 1875 varit ett siirdeles gynsamt

isSr i denna del af polarhafvel, att del s§,ledes utgjort eft

undantag fran den af dem antagna regeln. For att pa ett

ratt praktiskt satt visa riktigheten af sin asigt, bragte prof.

Nordenskiold redan foljande aret, 1876, en ny arktisk expe-

dition till stand, ofver hvilken ban sjelf tog ledningen och

hvars uppgift blef att pa samma vag som forra aret, ofver

Kariska hafvet, framtranga till Jenisejs mynning.

For de medel, som af herrar Oscar Dickson och Alex-

ander Sibiriakoff staldes till prof. Nordenskiolds forfogande,

forhyrde ban for sjofarden till Jenisej skonerttacklade ang-

baten Ymer fran G5teborg. Ymer var bygd af ek, af forsta

klassen i Veritas, hade en dragtighet af 400 tons och en ang-

maskin af 45 hastkrafter. Fartyget innehade, da det lem-

nade Tromso, 9000 kub.-fot kol, hvilket motsvarade 40 dygns

gang med full maskin, och var, i handelse af ofvervintring,

provianteradt for 14 manader. Besattningen utgjordes af kap-
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ten N. Ericson, tva styrraan oeh elfva man. For de under

Provens fard begynta zoologiska undersokningarnas fortsatt-

ning beredde prof. Nordenskiold mig tillfalle att deltaga i

denna expedition.

I samband med denna sjoexpedition och pa bekostnad

af samma mecenater stalde prof. Norden.ski61d i gang en an-

nan expedition, som redan tidigt pa varen lemnade Sverige,

for att ofver land bege sig till Jenisejsk. Denna (om man

sa, mahanda nagot oegentligt, far kalla den) sibiriska land-

expedition hade i uppdrag att verkstalla sadana lodningar

och andra hydrografiska arbeten, som kunde vara nodvan-

diga for utronandet af Jenisejs segelbarhet, samt sarskildt

undersoka farvattnet i Jenisejs nedre lopp mellan Dudino och

Mesenkin, for att vid Ymers ankomst dit kunna lotsa farty-

get till dess egentliga bestammelseort Dudino. Men dessutom

hade samma expedition att gora samlingar af vaxter och djur

och studera naturforhallandena i mellersta och norra Sibirien,

sarskildt Jenisejdalen. Ty, sager Nordenskiold, »f6r natur-

forskare, som forut gjort sig fortrogna med norra Skandina-

viens vaxt- och djurverld, erbjod sig genom en sadan bat-

fard ett utmarkt tillfalle till jamforande studier af Sibiriens

och Skandinaviens naturforhallanden, hvilka ej allenast borde

blifva af stor vigt for kannedomen om saval Rysslands och

sarskildt Sibiriens som Skandinaviens flora och fauna, utan

afven af verklig praktisk betydelse for bedomandet af mel-

lersta Sibiriens odhngsvarde.» Den sibiriska landexpeditio-

nen var sammansatt af tre zoologer: l:o) d:r Hjalmar Theel,

2:o) kand. Filip Trybom och 3:o) d:r John Sahiberg, samt

tva botanister: 4:0) d:r H. W. Arnell och 5:o) d;r M. Bren-

ner. Ledningen af foretaget var anfortrodd at d:r Theel.

De bada expeditionerna, sjoexpeditionen med Ymer un-

der prof. Nordenskiolds och landexpeditionen ofver Sibirien
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under d-.r Theels ledning, borde sammantraffa i Jenisejs nedre

lopp nagonstades kring Mesenkin (71" 27' n. br.) under se-

nare halften af augusti manad. Efter den 15 aug. alltsa borde

de bada expeditionerna traffa samman pa motesplatsen, ifall

icke oforutsedda hinder komme att lagga sig i vagen. Som

vi framdeles skola se, inlopp Ymer i Jenisejs mynning den

15 aug. och gick den foljande dagen, den 16, till ankar vid

Mesenkin. Theel med sitt parti hade redan den 11 aug. hun-

nit sa langt utfor Jenisej, att han da befann sig vid Brio-

choff-oarna (70" 45' n. br.), men derifran var det honotn

icke mojligt att taga sig vidare mot norden. Nordenskiold

gjorde a sin sida upprepade fruktlosa forsok att med Ymer

anga uppfor Jenisej, men formadde ej komma langre an till

ungefar 71" n. br. De bada expeditionerna sammantrafFade

.s3,ledes icko, och Theel med sina foljeslagare, som i annat

I'lill .Hkullo inakoppa sig och sina samlingar pa Ymer, maste

iilerviinda till Europa samma l^nga och besviirliga viig som

de kommit.

Jag skall i det foljande lemna en kort framstallning af

de bada expeditionernas gang. Hvad landexpeditionen be-

traffar, maste jag naturligen st5da mig pa den berattelse, som

d:r Theel efter aterkomsten till Sverige afgaf at prof. Nor-

denskiSld.



Expeditionen utfor Jenisej,

under ledning af d;r Hjalmar Theel.

Den 29 april afreste Theel, Arnell och Trybom till Pe-
tersburg, hvarifran de efter nagra ytterligare forberedelser
broto upp den 6 maj i sallskap med Brenner (och d:r J.

Sahlberg, som gemensamt med dem foretog resan till Jenisej-

dalen, i afsigt att der tillbringa soramarn for entomologiska
forskningar). Efter en snabb och vexlande fard, forst med
jernvag till Nischni Novgorod, derpa med angbat pa Volga
och Kama till Perm, sa med tarantass ofver Jekaterinburg
till Tjumen, anyo med angbat pa floderna Tura, Tobol, Ir-

tisch och Ob till Tomsk och slutligen med tarantass, intraf-

fade de resande redan den 8 juni pa aftonen i Krasnojarsk.
Har skulle nu den langa flodfarden nedfor Jenisej taga

sin borjan. Medan de nodiga forberedelserna hiirfor logos,
voro de resande under nagra dagar i godt tillfiille att egna
stadens omgifningar sin uppmarksamhet. Synnerligen vinst-

gifvande voro utflykterna till byarna Basaicha och Torga-
schino, som aro belagna pa Jenisejs ostra strand och om-
gifvas af elfvar och skogbevuxna berg, och det hoga berget
Tokmak med sina fantastiska former skankte en hanforande
utsigt ofver staden. »Oaktadt sommarn», sager Theel, »annu
blott var i antagande, gjorde dock vaxtligheten pa oss ett

ofvervaldigande intryck. Haggen, det sibiriska arttradet (Ca-
ragana), Spireeor, Pulsatillor, Anemoner samt hogvaxta pioner
blommade, och Atragene prydd med stora hvita blommor
slingrade sig hogt upp efter tradens stammar. Botanisterna
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kastade sig med begarlighet ofver denna rikedom; afven deras

specialgrenar sagos rikligen till godo, i det granitklipporna

och tradstammarna buro lafvar och gronskande mossbaddar.

Afven zoologerna voro fullt sysselsatta med arbete, ty djur-

verlden var ocksa kallad till nylt lif. Entomologen gjorde

varderika samlingar af skalbaggar, fjarilar m. m., och orni-

tologen fann fagelverlden ej mindre intressant; fran hvarje

trad och buske hojde en fagel sin stamma. I stallet for de

hos oss mycket allmanna gulsparfven och bofinken traffar

man har Emberiza aureola och Fringilla erythrina, bagge 6f-

vertraffande sina svenska slagtingar saval i lysande fiirger

som i stammans skonhet. Sangarnes familj var rikt repre-

senterad, och flere ovanligare former erhollos, bland andra

ett exemplar af den utomordentligt skona Sylvia kamtschat-

kensis. Afven den himmelsblaa metallglansande kungsfiskaren

(Alcedo ispida) lyckades vi upptacka i den tata smaskog, som

klader Basaichaflodens strander; detta torde vara det nord-

hgaste stalle vid Jenisej, hvarest densamma ar antraffad; i

Minussinsk deremot skall den ej vara sa sallsynt. Af vadare

och simfaglar sago vi deremot nastan inga, hvilket torde for-

klaras deraf, att vi i narheten af Krasnojarsk ej lyckades pa-

traffa nigra karr och sjoar. I de har och der forekommande

kalldragen lefde en amfipod, utan tvifvel Gammarus pulex;

markvardigt nog upptradde detta djur i oerhorda massor vid

byn Torgaschino i en storre mineralkalla.»

Den 16 juni lemnade de resande Krasnojarsk i tva sma

batar, som voro fastbundna sida vid sida och af hvilka den

ena dessutom hvilade pa en ram af stockar. Floden fram-

flyter vid Krasnojarsk med en hastighet af en svensk mil i

timmen; samma medelhastighet ungefar, oftast storre, stun-

dom mindre, bibehaller ban anda till Jenisejsk. Med strom-

mens hjelp enbart, utan att aror nagon gang behofde anlitas,
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kunde derfor de resande tillryggalagga den 47 sv. mil langa

vagen mellan Krasnojarsk och Jenisejsk pa 68 timmar, deri

inberaknade de stundom langa uppehall, som gjordes for

naturhistoriska undersokningar.

I Jenisejsk tillbragte de resande en veeka. General-

guvernoren ofver Ost-Sibirien baron Friedrichs hade fran Ir-

kutsk afsandt kollegiiradet P. G. Rschevin, som skulle vara

dem foljaktig under resan och bista dem der sa behofdes.

Rschevin intraffade i Jenisejsk den 22 juni. De i Krasno-

jarsk kopta tva sma batarna maste nu utbytas mot lampligare

fortskaffningsmedel. Theel tillhandlade sig af en tartarhof-

ding en storre bat, som var forsedd med en ofverbygnad

eller kajuta nog rymlig, att de resande der kunde bade fmna

hvila och sysselsatta sig med sina samlingar, och i hvars for

fans en eldstad, der de kunde tillaga den behofliga fodan.

Sedan Rschevin afven forskaffat sig en dylik, ehuru nagot

mindre farkost, och en kosak vid namn Kosmus Brodnikoff

blifvit utkommenderad for de resandes rakning, brot Theel

med sina foljeslagare upp fran Jenisejsk den 25 juni pa

aftonen.

Det forsta langre uppehallet gjordes den foljande dagens

morgon vid byn Antsiferova, som ar belagen 68 verst fran

Jenisejsk. Denna vagstracka, nara sju svenska mil, hade blif-

vit tillryggalagd pa nio timmar. »Redan har», sager Theel,

»borjade vart plagoris, myggen, upptrada i sa oerhorda mas-

sor, att det blef en ren omojlighet att vistas ute i det fria

utan tagelmask. Hartill kom, att varmen blef nastan odrag-

lig och luften ofvermattad med elektricitet, hvilka omstan-

digheter gjorde naturforskarens arbete ganska modosamt. Tem-

peraluren fortfor att nastan utan afbrott vara densamma anda

till Turuchansk, der varmen den 14 —16 juli nadde sin hojd-

punkt, omkring 40" C. i solen; man bor derfor lagga marke
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till, att Turuchansk ar belaget pa samma latitudgrad som

Haparanda. Under sadana forhallanden kan man latt forsta,

hvarfor vaxtligheten annu sa hogt uppe i norden kan bibe-

halla sin yppiga pragel. Nar man vandrade i hog lofskog,

der fradens kroner ofta bildade ett sa tatt hvalf, att knap-

past en solstrale formadde tranga igenom, sa kunde man tro

sig vandra i ett storartadt drifhus; man inandades en Ijum,

fuktig, valdoftande luft, och ogat smektes af den mest vex-

lande och saftiga gronska. Naturen sjelf sorjer for godnin-

gen, i det att floden hvarje ar mer eller mindre svammar

ofver sina braddar; vattnet ar da mera an vanligt brunfar-

gadt af slam, som sa smaningom afsatter sig pa den ofver-

svammade marken. Tradens stammar aro derfor ofta tackta

Here alnar hogt fran roten af ett tjoekt ler- eller slamlager.»

Mellan Antsiferova och Nedre Tunguskas utflode i Jenisej

gjordes lilngre eller kortare uppehall pa stallen, hvilkas oni-

gifningar kunde synas mest lockande for en naturforskares

arbeten. Sadana voro Nasimova, Nikulina, Vorogova, Osi-

nova, Intsarevo, Tschulkova, Alinskaja, Fatijanovskaja, Novo-

salasinskoj och Melnischnaja. Innan man framkommer till

Nikulina, der floden gor nagra valdiga krokningar, far man

forbi det statliga kalkberget Stolba, som med tvarbranta klipp-

afsatser stupar ner i floden pa bans hogra sida. Der gjor-

des rika samlingar, sarskildt af mossor, lafvar och landmol-

lusker (bland de senare foretradesvis af slagtet Pupa); hun-

dratals svalor, Hirundo urbica, haekade har i klippafsatserna

tillsammans med ett falkpar, Falco peregrinus.

»Emellan Vorogova och Osinova utbreder sig floden till

en valdig sjo af vid pass tva sv. mils bredd och uppfyld af

en mangd storre och mindre oar, till antalet, sasom man

sade, 80. Alia dessa oar aro laglanda och torde vid ofver-

svamningstiden sta under vatten, hvartill man afven kunde
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Hluta af de karr, sjoar och stillastaende vatten, som finnas

der i stor massa. De voro bevuxna med stora vidlyftigt ut-

grenade piltrad och manshSga ormbunkar, Struthiopteris ger-

manica. Barrikader af kullfallna murknade och friska stam-

mar gjorde dessutom vandringen mer an modosam, ty nar

iff I
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Burunduk.

man skulle skynda fram for att fa sigte pa en sallsynt fagel

eller fanga en forbifladdrande fjaril, gjorde man ej sallan

den obehagligaste kullerbytta, och det utsedda bytet var for-

svunnet» (Theel).

Vid Osinova, 61o 25' n. br., antraffades flere forut un-
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der sommarn ej iakttagna faglar, och af daggdjur forekom-

mer allmant den vackra sibiriska jordekorren eller »burun-

duken», Tamias Pallasii. »Nar man vandrar omkring i sko-

gen», berattar Theel, »far man tidt och ofta, stundom belt

nara, bora locktoner, som man i borjan tror harleda sig fran

nagon trast; men ser man omkring sig, sa fmner man slut-

ligen ett litet gragult djur, sittande pa en halft formultnad

tradstam eller i ett mindre trad och belt nyfiket beskada den

oforsynte, som vagat sig in pa bans omrade. Burunduken,

som latt igenkannes pa sina 5 svarta band langs ryggen, lik-

nar i mycket sin anforvandt, den vanliga ekorren, men ar

betydligt mindre, samt uppehaller sig heist pa marken, der

ban bor under tradrotter m. m. Utom var vanliga ekorre

forekommer bar, ehuru ej synnerligen allmant, den flygande

ekorren, Sciuropterus volans, som med tillbjelp af sina fall-

skarmar kastar sig pa betydande afstand fran den ena trad-

kronan till den andra.»

Vid ankomsten till Nedre Tunguska gingo Th§els kam-

rater uppfor denna flod i en mindre bat for naturhistoriska

undersokningar i det kringliggande berglandet, medan Theel

sjelf genast fortsatte farden till Turuchansk, i afsigt atl der

lata reparera den af tartarhofdingen inkopta farkosten, som

blifvit lack och endast med mycken svarighet kunde hallas

lans. Baten befans vid narmare undersokning vara alldeles

genomrutten, bvarfor Theel maste utbyta den mot en annan

nastan ny och af ungefar samma storlek, som de Turucban-

ska myndigbeterna valviUigt erbjodo bonom till lans. Theel

sager, att »Turuchansk ger intryck utaf en storre, men myc-

ket forfallen by; dess omgifningar aro uppfylda af trask och

stillastaende vatten, hvarigenom klimatet skall vara synnerli-

gen ohelsosamt. En liten kyrka af tra samt ett fristaende,

nagot lutande torn aro de enda bygnader, som kunna gora
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ansprak pa nagon uppmarksainhet. Alia ofriga nastan utan

undantag aro genomruttnade, sneda och vinda ruckel, af

hvilka dessutom en stor del ej ens aro bebodda, utan qvar-

sta sasom gamla ruiner. Emellertid ar byn forsedd med

postkontor, handelsbutiker, krogar m. m. — Hogsta makten,

som hvilar i handerna pa en s. k. pristaff, innehades for nar-

varande af kapten Rasnatovsky, hvilken for tillfallet hade

Kyrkan i Turuchansk,

rest till Dudinskoj, der vi sedermera sammantraffade. Inva-

narne mottogo oss med stor valvilja. Intressant var att gifva

akt pa de ostjaker, som uppehollo sig der och af hvilka

nagra tycktes sta i tjenst hos byinvanarne. Till folje af den

nastan outhardliga hettan gingo de sa godt som utan alia

klader. Framfor andra adrog sig min uppmarksamhet en hof-

ding, hvars muskulosa kropp och jattelikt grofva lemmar jag
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hade godt tillfalle att beundra, alldenstund de endast knapp-

handigt skyldes af en ofver axlarne kastad kappa. Vi mot-

tes flere ganger i byns narhet; ban var da beviipnad med

bage och koger samt stadd pa jagt efter ekorre eller bu-

runduk.

»

Nar Theel sammantraffat med sina kamrater, som redan

den 14 juli aterkommo fran sin intressanta, men i foljd af

den starka hettan och myggornas talrikhet ratt anstrangande

utfard, brot han den 16 juH upp fran Turuchansk och be-

gaf sig vidare mot norden. Men redan efter 22 versts fard

maste de bada batarna ga till ankar, emedan vinden var

hard nordlig. Det nodtvungna uppehallet egnades at en un-

dersokning af den narmast liggande flodstranden, som arligen

ar utsatt for flodens ofversvamning, och som derfor klades

af en yppig, men pa samma gang enformig vaxtlighet. Denna

vaxtlighet skildras af Arnell salunda: »Narmast den laga sand-

stranden ar ett balte fotshoga videskott, derinnanfor ett tatt,

mycket bredt snar af manshog Salix triandra, och derpa

kommer den egentliga skogen af Salix vitellina med hoga,

ogrenade, pelarlika stammar. Marken ar hard och utgores

af torr sprucken lera, narmast stranden gronfargad af en liten

klotrund alg, Nostoc, och en tradartad dylik, Vaucheria. Dtaf

ortartade vaxter finnas bar blott omkring sex arter: Ranun-

culus repens, Urtica dioica, Impatiens, Veratrum, Veronica

longifolia och manshog Archangelica.»

Den 19 juli passerade Theel Kurejkaflodens mynning,

som erbjuder en ypperlig hamn med stort djup och godt

skydd mot alia vindar. Denna flod genomflyter ett bergland,

som ar sardeles rikt pa den finaste grafit. Sedan nagra ar

tillbaka bar den bekante K. Sidoroff i Petersburg borjat bryta

grafit der och nedfrakta densamma till flodmynningen, som

blifvit bestiimd till en mycket passande upplagsplats derfor
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Den 22, 23 och 27 juli radde nordliga och nordvestliga

stormar, som i nagon man forhindrade resans snabba fort-

sattning, men den 28 juli, saledes foga mer an en manad

efter afgangen fran Jenisejsk, anlande Theel med sina folje-

slagare till Dudinskoj. Har sammantraffade de med den Turu-

chanske pristafFen och doeenten Sahlberg, som varit har se-

dan en vecka tilibaka. Att med samma farkoster som forut

fortsatta farden nedanfor Dudinskoj var ej att taaka pa. Ko-

saken Sotnikoff mottog de resande vanligt i sitt bus och

radde dem, emedan i Dudinskoj hvarken roddare eller batar

stodo att fa, att med den snart soderifran vantade angbaten

fortsatta resan till Jenisejmynningens ogrupp, der de for 6f-

rigt kunde sammantraffa med en af bans handelsbetjenter

(»prikaschikar»), som skriftligen skulle iillsagas att ga dem

till handa med bade manskap och bat. Tiden, som nu for-

flot under afvaktan pa angbatens ankomst, anvandes for ve-

tenskapliga undersokningar. Den 9 augusti kom angbaten

Alexander, ford af Ivan Mikailovitsch Jatschmenjeff, soder-

ifran. Theel flyttade dit om bord alia sommarns skordar,

som redan utgjordes af atskilliga storre vaxtlarar, tva tunnor

spritlagda fiskar, en massa flaskor och preparatror fylda med

smarre djur, samt lador for insekter och faglar m. m. dylikt.

De resande inskeppade sig nu afven pa samma angbat och

hyste naturligen godt hopp om att snart kunna sammantraffa

med NordenskiSldska expeditionen i trakten af Mesenkin eller

Goltschika. Men ty varr kom en forening mellan de bada

expeditionerna icke till stand, ty snart sagdt oofvervinneliga

hinder reste sig deremot. For att bast forsta sammanhan-

get harvid, skola vi lyssna till Theels egna ord, som lyda

salunda:

»Den 11 augusti kommo vi till Briochoff-oarna. Redan

under vagen dit hade vi sammantraffat med den 'prikaschik',
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till hvilken Sotnikoff hade adresserat sitt bref; denne forkla-

rade dock, sedan ban lart kanna brefvets innehall, att ban

omojligen kunde sta oss till tjenst. Pa sin bojd kunde ban

lemna oss en man, bvarmed vi naturligtvis ingalunda voro

behjelpta. Da forklarade hr Jatschmenjeff, att ban, nar vi

sa onskade, ville lemna oss en storre bat jamte 2 a 3 man,

hvilkas afloning vi naturligtvis skulle ofvertaga. Med tack-

sambet antogo vi detta anbud, ocb vid Briochoff-oarna yttrade

vi var onskan att erballa den utiofvade baten Jamte roddare.

Hr Jatscbmenjeff, som nu sade sig ej kunna tvinga sitt man-

skap, anstalde i var narvaro en forfragan, cm nagon god-

villigt ville resa med oss. Alia forklarade med en mun, att

de for sitt lif under denna arstid ej ville fardas till Goltschika,

dels till folje af den farliga vagen, sasom de sade, dels der-

for, att man ej skulle binna tillbaka, tills sista angbaten skulle

afga harifran uppfor floden till Jenisejsk. Senast den 6 Sep-

tember n. St., uppgaf man for oss, skulle angbatarna antrada

sin aterresa, men for ofrigt kunde man ej bestamma nagon

tid; man kunde resa forr, men ocksa senare, beroende af

fiskfangsten.

»Emellertid visade det sig, att hr Jatschmenjeff, som forut

sagt det vara slor risk att under denna vanligen stormiga tid

med angbat afga till Goltschika, samt dessutom att bans redare,

hr Balandin, uttryckligen forbjudit honom att afresa dit, ej

var ovillig att for en summa af 300 rubel fora oss till malet;

sjelf skulle ban dock genast atervanda, sedan vi ocb vara

samlingar blifvit ilandsatta. Att qvardr5ja der utan batar ocb

manskap — pa vara forfragningar meddelades oss namligen,

att blott en person, kosaken Feodor, fans i narheten af Golt-

schika, samt att mojligen nagon person skulle kunna traffas

mellan detta stalle och Tolstoj Nos, — samt utan bestamda

uppgifter, nar sista angbaten skulle afga fran trakten, ansag

Stiixberg, Vegas fiird o. s. r. lU
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jag vara att handla utan eftertanke pa samma gang som stri-

dande mot den uttryekliga order jag fore afresan mottog,

'att vi ej skulle utsatta oss for faran att ga miste om arets

sista angbatslagenhet till Jenisejsk'. I den handelse angbaten

Ymer, till foljd af de talrika nordliga stormarna i augusti

raanad, ej skulle lyckas framtranga ofver Kariska hafvet

till Jenisejs mynning, hade vi statt der i Goltschika utan medel

att taga oss tillbaka forr an vintern isbelagt floden.

»Antagom emellertid, att vi infunnit oss i Goltschika, att

vi der ej sammantraffat med Ymer, och att vi erhallit batar

for rodden tillbaka uppfor floden — jag sager med flit batar,

~ ty med mindre an trenne af den storleken, som man der

torde kunna erhalla, voro vi ej behjelpta, alldenstund vi

tillsammans utgjorde 8 personer och dessutom hade stora

samlingar — , sa var dock sannolikheten for att erhalla storsta

delen af sommarns skordar belt och ballet genomdrankt af

vatten, och saledes utan viirde, sa stor, att man blott derfor

ej horde riskera resan.

»Den, som en gang vet, huru Jenisejs striinder mellan

Tolstoj Nos och Goltschika aro beskaffade, huru vattnet kan

bryta derofver, att der knappast finnes en enda skyddande

udde eller vik, dit man kan taga sin tillflykt under stormen,

och den som slutligen genomlefvat en storm vid denna del

af den jattelika floden, han skall forsta min obenagenhet att

utsatta ej allenast oss sjelfva, men, som var vigtigare, sam-

lingarna for en aterfard i sma oppna plattbottnade batar.

»Den 13 augusti lemnade Alexander Briochoff-oarna och

styrde kurs soderut till de Nikandrovska, hvarest sju talt och

nagra jordhyddor funnos pa stranden. Oaktadt har funnos

lillrackligt folk och batar, kunde dock ej mera utverkas, an

att en mindre bat jamte manskap staldes till vart forfogande.

Har fans emellertid blott plats for tva a tre personer; de
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i'llriga jamte samlingarna skulle salunda blifva qvar. Harpa

var naturligtvis ej att tanka, hvarfor vi besloto att ej skiljas

lit, utan tillsammans afvakta det kommande under forhopp-

ning i det langsta, att det skulle lyekas prof. Nordenskiold

att med angbat framtranga till oss. Den 25 augusti lemnade

vi oarna och forflyttade oss nu till Tolstoj Nos, der vi tills

vidare nedslogo vara bopalar.»

Vid Tolstoj Nos traffades Theel den 4 September af den

skrifvelse, som ofverbragtes honom genom kosaken Feodor

fran Nordenskiold, och som underrattade honom om sjo-

nxpeditionens framkomst till Jenisejs mynning samt dess af-

gang till Europa efter 17 dygns fruktlos vantan i narheten

af den ofverenskomna motesplatsen.

Efter ett sista fafangt forsok att med Sotnikoffs angbat

komma norrut till Korepovskoj, vande Theel ater till Jeni-

sejsk. Han passerade Dudinskoj med arets sista angbats-

lagenhet den 23 September, da redan djup sno betiickte om-

gifningarna och temperaturen i bans oeldbara hytt visade

— 8° C, samt framkom till Jenisejsk den 19 oktober; bans

kamrater, som antradt aterfarden nagot tidigare, hade intraffat

i samma stad redan den 4 oktober. Nar sedan samhngarna

l)lifvit omsorgsfullt inpackade, gick farden vesterut pa den

vanliga sibiriska strakvagen; i Krasnojarsk sade de resande

farval at kollegiiradet Rschevin, som varit dem till ovarder-

ligt gagn under den modosamma farden, och den 9 decem-

ber intraffade expeditionens svenska deltagare i Stockholm

efter ungefar 71/3 manads bortavaro.

Dr den kortfattade ofverblick af en del af resans vetenskap-

liga resultat, som Theel lemnat, tillata vi oss anfora foljande:

»Jenisejfloden genomflyter fran Krasnojarsk en vagstracka

iif omkring 250 svenska mil. Stranderna aro stundom temligen

li()ga och tvarbranta, stundom ater laga, omvexlande haruti
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med hvarandra, sa att nai- den venstra ar hog, ar den hogra

motsatsen. Till folje harutaf antager ocksa vegetationen en

olika priigel; ty der stranden ijr lag och saledes i forsta hand

utsatt for ofversvamningar, der frodas framfor allt pilarter,

under det den andra hogre stranden oftast ar kladd med gran,

cembra och larkfrad. Vid Jenisejsk ar floden ungefarligen

1/2 verst bred; derifran tilltager densamma sa smaningom

emot norden, sa att forst vid Kurejskoj, 120 sv. mil fran

Jenisejsk, bredden ar omkring 5 verst. Emellan Tolstoj Nos

och Goltschika utbreder sig floden viildigt och antager ut-

seende af en stor, langstrackt sjo, hvars bredd skall uppga

till 60 verst eller annu mera. Har aro dessutom ebb och

flod mycket tydliga. Djupet, varierande naturligtvis likasom

bredden allt efter vattenstandet, ar mangenstades hogst be-

tydande; utanfor byn Dudinskoj t. ex. visade lodet vid tem-

ligen lagt vattenstand anda till 12 famnar.

»Den ryska befolkningen langs Jenisejdalen, isynnerhet

norr om Turuchansk ar mycket gles. Den ar for langt af-

lagsen fran civilisationen for att kanna behof af nagon indu-

stri eller ens husslojd att tala om. En halft genommurken

koja, brod och fisk samt i basta fall te och tobak aro oftast

ofvernog att tillfredsstalla fordringarna pa beqvamlighet. Blott

nagra groft utsirade pipskaft af tra och kammar af raammut

hafva vi funnit, som gifvit antydan om, att slararande skon-

hetssinne finnes. Kladedragten ar visserligen ofta konstmas-

sigt prydd med perlor m. m., men delta ar en efterharmning

af de asiatiska folken, som i allmanhet hvad skon slojd be-

traffar tyckas sta langt framfor den ryska befolkningen i dessa

trakter. Den, som berest det europeiska Ryssland, maste med

skal fSrvanas harofver, alldenstund man der ar van att fmna

till och med husen i byarne utstyrda med de vackraste och

mest smakfulla ornamenteringar.
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»Boskapsskotseln ligger annu i sin linda, oaktadt fa trakter

lorde vara sa lampade harfor som Jenisejflodens dalfore. Vis-

serligen traffas kor anda upp till Dudinskoj, men man forstar

e.j att draga tillborlig nytta af desamma. Sa t. ex. fmnas

byar vid ofre Jenisej, der man kan hafva anda till 40 a 50

kor, men der man dock knappast kan erhalla ett glas mjolk,

emedan kalfvarne fortara densamma direkt fran modrens spenar.

Ostberedningen ar fullkomligt obekant, och tillverkningen af

smor kanner man endast hogst ofullstandigt. Hastar fmner

man anda till Dudinskoj, farblott till Vorogova och getter

ej norr om Jenisej sk.

»Akerbruket befinner sig pa en annu lagre standpunkt.

Sa t. ex. skall enligt Bojling ragen for det narvarande ej

odias langre an till Antsiferova, 67 verst norr om Jenisejsk,

och hafre till Zotina, 60" 55' n. bredd. Nastan all sad ned-

fraktas derfor pa stora pramar fran Minussinsk, der den

kopes for fabulost billigt pris. Potatisen odlas till Turuchansk,

men ar densamma derstades mycket smavaxt. For nagra ar

tillbaka skola nagra »skopter» varit bosatta vid Chantajka-

floden, 68" 20' n. bredd, och der med framgang odlat potatis.

»Fisk tjenar befolkningen hufvudsakligen till naring, och

fiskare ar nastan hvarje person under sommarn. Fangsten

drifves pa flere olika satt, allt efter de olika fiskarter, som

Litgora dess foremal; sa t. ex. anvandes ett slags langref,

stillaliggande och simmande nat, notar med och utan strut

samt till och med Ijuster och bloss. Mest begagnar man sig

af notar, och de basta fiskplatserna aro belagna mellan Turu-

(ihansk och Goltschika. I Jenisej forekomma vara vanligaste

liskar: gadda, jers, aborre, lake, ruda, skomakare eller sutare,

harr, flere arter af slagtet Leuciscus, hvaribland en, som

mycket liknar var vanliga mort, en art nejonoga, spigg (Ga-

.slerosteus pungitius), en art simpa m. fl. Alia dessa fiskar
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iiro dock af underordnad betydelse for hushallningen och

tjena mest till foda f5r hundarna. Men andra finnas, pa hvilka

man vet att satta sa mycket storre varde, namligen storar,

laxar och sikar.

»Af storar har man har med sakerhet tvanne former:

vanlig stor eller »ossetrina», Acipenser sturio, och » sterlet »,

Ac. ruthenus. Ossetrinan fangas langs hela Jenisej och skall

uppna en vigt af anda till 12 Lit. Sterleten deremot traffas

ej norr om Dudinskoj och viiger vanligen 3 a 4 lif, men kan

uppga till 30 a-.s vigt. En annan stor finnes afven, som

kallas taggig stor, »kosterka», och som skiljes fran ossetrinan

blott derigenom, att ryggsidan hos densamma ar forsedd med

i..ti4l#»«^'«*l'*'***' *i^

Sterlet.

en maogd taggar. Kosterkan blir dessutora aldrig sa stor,

och befolkningen anser densamma blott vara en yngre form

af den forra. I bifloderna till Jenisej skall dessutom fore-

komma en form, som mycket liknar sterleten, men som

ar nagot storre, har spetsigare hufvud och rostfargad buk.

En mangd varieteter och ofvergangsformer gifvas bland sto-

rarna, hvarfor det ar svart for den, som ej narmare studerat

desamma, att afgora, hvilka aro verkliga arter eller blott

varieteter. Kottet ar synnerligen godt och narande. Sterleten

fortares ofta belt ra, ja till och med annu lefvande, och den-

samma lemnar en utmarkt narande soppa. Storarnas sim-

blasor torkas till husbloss och sta hogt i varde; 1 it kostar

namligen i Jenisejsk 40, 50 a 60 rubel. Men afven en annan
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del af dessa djur ar mycket eftersokt och utgor en vigtig

handelsartikel, namligen ryggstrangen (chorda dorsalis), som

ullages, torkas och anvandes i soppor for alt gora dessa

kraftiga och valsmakande.

»Lax forekommer i hela Jenisej, talrikast dock i dess

ofre lopp vid Minussinsk, der en lonande fangst drifves. Man

urskiljer tvanne former: »tajmen» och »kundscha», Den forra

fangas mest vid flodens ofre lopp och kan vaga 2 a 3 L€t\

den senare ater fmnes i sjoarna pa tundran samt mycket

sallan i Jenisej nedanfor Dudinskoj. »Lenok» ar namnet pa

nagra sma laxar, som antraffas dels i smarre insjoar, dels i

bergsfloderna, och som utan tvifvel aro yngre former af de

forra. Vid Nichandrovska oarna sago vi en lax, troligen

tajmen, som var nara 5 fot lang och vagde emellan 4

och 5 L&.

»Af sikar har man i Jenisej 8 arter, af hvilka atminstone

7 tyckas vara val skilda at; den 8:de, Coregonus tugun, som

Schmidt uppraknar bland Jenisejs fiskar, hafva vi ej antriiffat.

Vi hafva atminstone aldrig under sommarns lopp patraffat

ofvergangsformer dem emellan, hvarigenom dessa arters sjelf-

standighet skulle blifva tvifvelaktig ; dock ar det mojligt, att

dylika kunna antraffas i andra floder, sasom Ob, Petschora

m. fl. Exempel harpa hafva vi ju i vart eget land, hvarest

i en del insjoar sikformer forekomma, som synas val skilda

at och latt bestambara, men som sedermera, jamforda med

exemplar fran andra vatten, uppvacka hos granskaren det

storsta tvifvel, hvilken art de bora tillhora. Vi hafva varit i

lillfalle att afteckna hufvudets form hos alia dessa 7 arter

samt gora de vigtigaste matningarna pa fullkomligt friska

individer; resultatet haraf skola vi framdeles i utforligare redo-

gorelse meddela. Alt dylika matt och teckningar tagas af

fiirska sikar och vid ungefar samma arstid ar nodvandigt,



152 JENISEJS SIKAE, DERAS VANDRINGAR.

ty sasom vi veta undergar krappsformen stora forandringar

under bevaring i sprit, likasom hufvudets form ej ar den-

samma under lektiden som under ofriga arstider.

»F61jande sikarter hafva patraffats i Jenisej: njelma (Core-

gonus leucichthys), tschir (C. nasutus), muksun (C. muksun),

peljetka (C. pelet), omul (C. omul), vanlig sik (C. lavaretus)

och siklQja eller seldj (C. albula?). Alia dessa arc foremal

for en i sanning storartad fangst med notar. Oaktadt dessa

fiskar aro ytterst feta och utomordentligt valsmakande, fram-

for allt njelma och muksun, sa bhfva de dock genom insalt-

ning mer eller mindre forstorda, hvilket tyckes hero dels af

karlens orenlighet, dels af den daliga beskaffenheten hos

saltet, som innehaller en stor procent glaubersalt m. m. Sik-

lojan rokes mest och liknar da till smaken mycket bockhng,

men ar fetare.

»Den vanliga siken lar traffas hela aret om i Jenisej;

alia de ofriga sex vandra pa bestamda tider i orakneliga

massor uppfor floden for att leka. Vanligtvis gar hvarje art

for sig, med undantag af njelma och muksun, som oftast

traffas tillsammans. Den ordning, i hvilken de foretaga sina

vandringar uppfor floden, ar foljande och skall alltid vara

konstant: tidigt pa varen upptrada nastan samtidigt vid fiod-

mynningen tschir, njelma och muksun, af hvilka tschir forst

skall aflagsna sig derifran uppfor floden och derpa de bagge

ofriga nastan samtidigt eller njelma nagot forr. Slutligen in-

fmna sig massor af siklojan och sist af omul. Sallan skall

nagon af dessa fiskar utstracka sina vandringar ofvanom det

s. k. vattenfallet mellan Podkamennaja Tunguska och Osinova.

Peljetkan kanner man ej sa noga till, men skall densamma

i allmanhet ej aflagsna sig langt fran mynningen.s

Om jagten kring Jenisej berattar Theel foljande

:

»Pil och bage utgora annu ett vigtigt vapen for en del
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af Asiens vilda folk. Synnerligast tunguserna lara besitta

en otrolig skicklighet i deras behandling. Sa t. ex. pastodos

personer finnas bland dem, som egde sadan fardighet, att de

raed en pil kunde traffa en annan redan afskjuten i luften.

Bagen ar nara tre alnar lang och sammansatt af flare olika

traslag, for att astadkomma sa mycket storre spanstighet;

dessutom ar densamma kladd med nafver, for att battre motsta

regn och fukt. Pilen ar antingen forsedd med en lang jern-

spets af vexlande form eller med en konisk traknopp; den

forra ar afsedd for storre djur, t. ex. renar och bjornar, den

senare deremot for ekorrar eller andra smarre djur.

»Anvandningen af bossor, synnerhgast med flintlas, har

emellertid allt mera kommit i bruk och torde inom kort un-

danrodja bagarne. Den ryska befolkningen langs Jenisej

raknar ej synnerligen manga jiigare ibland sig, och byar

finnas, der man ej kan upptacka ett enda eldvapen. Detta

maste forefalla sa mycket underligare, som man vanligtvis

tager for gifvet, att hvarje man i en dylik vildmark maste

vara en skicklig jagare. Deremot finnas manga, som drifva

en lonande fangst med snaror, saxar och fallor m. m.

»Bland de djur, som foretradesvis aro foremal for jagt

eller fangst, bora foljande namnas: sobel, vanlig raf, fjallraf,

elg, hjort, varg, bjorn, hermelin, ekorre och burunduk.

»Vester om Jenisej ar sobeln mycket sparsam afvensom

dess pels mindre varderik; oster om floden forekommer den-

samma deremot mera talrikt. De vackraste och dyrbaraste

pelsarne erhallas fran guvernementet Irkutsk; de fran Amur

jlro korthariga och mera langstrackta samt sta till folje deraf

ej sa h5gt i pris. I borjan af oktober och stundom afven i

januari foretager man jagten efter sobel: snon ar da djup,

och det fordras att vara skidgangare. Ensam eller i sallskap

intranger jagaren i urskogen nagra hundrade verst fran nar-
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maste bygd. En mindre slade, dragen af hundar, foljer honom.
Finner ban nu spar efter en sobel, sa inringer ban densamma,
och ar lyckan god, kan han utan stor svarigbet upptacka och
doda djuret. Men ofta bar detsamma tagit sin tillflykt till

nagon jordbala eller under nagon storre sten. Da aterstar

ingen annan utvag an att vanta, tills djuret sjelft lemnar sin

tillflyktsort; men emedan detta kan ske lika val under natten

som om dagen, sa maste jagaren vidtaga nodiga forsigtighets-

matt for att hindra djuret obemarkt undkomma. Han om-
ringar derfor platsen med ett fmt nat, behangdt med sma
klockor, som gifva signal, nar nagon vidror detsamma. Pa
sadant satt kan jagaren ofta fa ligga i sin snohydda under
afbidan i tva a tre dygn; lyckas han emellertid slutligen falla

sitt rof, sa ar modan mangen gang val betald, ty en mork
och vacker sobel bar ett varde af 25 anda till 100 rubel.

Skinnen fa ej utstrackas pa langden, utan de sammandragas
tvartom sa myeket som mSjIigt, bvarigenom fallen blir tatare

och af hogre viirde. Alia skinn, som forekomma i handein,

aro derfor myeket korta och breda.

»Den vanbga rafven fangas sasom bos oss dels med sax,

dels i gropar. Den svarta varietet, hvars skinn uppskattas

i bundratal, ja anda till tusen rubel stycket, antraffas bar

afven, ehuru naturligtvis mera sallan. Fjallrafven fangas mest

pa tundran i fallor, som uppgillras pa toppen af der befint-

liga smarre kullar. Men afven saxar anvandas; man bar

namhgen iakttagit, att fjallrafven mot medlet af September

manad allmant drager sig at sodern, foljande den hogra

stranden tatt efter, samt att han alltid bar for vana att, om
han finner ett stangsel, buru langt som heist, i sin vag,

hellre gora en liten omvag och uppsoka en mindre oppning

an hoppa derofver. Af detta ron har man vetat draga nytta,

i det man uppfort pa korta mellanrum fran hvarandra ett
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slags stangsel af qvistar tvars ofver den langsluttande stran-

den ifran floden till den vanligen mycket branta, liogre upp

belagna strandbradden. Har oeh der lemnas smarre opp-

ningar, i hvilka saxarne utlaggas.

»Jagten pa skidor efter elg ar mycket uppdrifven; men
elgen fangas ocksa i stora fallgropar. Sasom exempel pa

talrikheten af detta adla villebrad i Sibirien samt det utrot-

Sibirisk elg.

ningskrig, f5r hvilket detsamma ar foremal, ma anforas, att

man vissa ar i staden Jenisejsk lar kunna fa uppkopa iinda

till 10,000 fallar. Hjortar fangas afvenledes i mangd dels i

fallgropar, dels genom att indrifva hela hjordar i storre in

hagnader eller gardar, hvarifran de ej kunna utkomma.

»Bland satten att fanga bjorn fortjenar sarskildt ett alt

omnamnas, for hvars sanningsenlighet dock min sagesman
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herr Bojling far borga. En storre tratafla fastes vid sfammen

af ett trad och sa hogt ofvan marken, att bjornen for att na

dess midt maste resa sig till sin fulla langd. I denna tafia

inslas en mangd stora, med hullingar forsedda jernspetsar,

och i dess 5fre del fastes ett stycke kott. Bjornen reser sig

nu och slar med sin ena framtass for att gripa lockbetet,

men far densamma i stailet genomborrad af jernspetsarna,

sa att den blir fastsittande; forgrymmad ger ban nu for att

frigora sig ett nytt slag med den andra tassen, hvarvid afven

denna fastes fast och bjornen ertappas i denna mindre be-

hagliga stallning.»

Den fanerogama floran kring Jenisej, jamford med den

skandinaviska halfons, skildrar Arnell i korthet salunda:

»Af oss insamlades under sommarn nagot ofver 700

karlvaxter; dessa samlingar gjordes under exkursioner pa

omkring 60 olika punkter utefter Jenisej. Ett eget intresse

faster sig for en skandinav vid det undersokta omradet derfor,

att det ligger mellan ungefar samma breddgrader sora den

skandinaviska halfon. Den fragan uppstaller sig derfor ovil-

koi-ligt, till hvilken grad lika eller olika de bagge flororna

kunna vara. De korta notiser, som lemnas bar nedan, stallas

derfor alia i jamforelse med fSrhallandena pa den skandina-

viska halfon.

»Det framgar da forst, att Jenisejdalens flora till sin

sammansattning ar ganska olik Skandinaviens. Af karlvaxt-

floran, som enligt vara samlingar riiknar nagot mer an 700

arter, aro omkring 200 arter frammande f5r var flora ; det ar

i synnerhet dikotyledonerna som hafva att uppvisa manga

frammande former. Ofverga vi till en granskning af de sar-

skilda familjerna och slagtena, sa skola vi Anna, att en del

af dessa aro nastan lika starkt representerade inom bada •

omradena, under det att med andra forhallandet ar annor-
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lunda. Nagra familjer och slagten sasom Gymnospermas, An-

drosace, Pedicularis och Anemone hafva att uppvisa en storre

artrikedom vid Jenisej an i Skandinavien; dessa familjer och

slagten karakterisera salunda i hog grad Jenisejs flora. A

andra sidan karakteriseras floran vid Jenisej afven genom

fattigdom pa arter af en hel del hos oss starkt represente-

rade slagten, sasom Hieracium, af hvilket slagte vi vid Jeni-

sej funno blott tre (!) arter, Campanula, Veronica, Trifolium,

Geranium, Sedum m. fl.

sVilja vi nu fortga i vara jamforelser, sa hafva vi val

i framsta rummet att fasta oss vid trad- och buskvegetatio-

nen, alldenstund denna vegetation val mest inverkar pa ett

lands allmanna utseende. De skogar, som beklada Jenisejs

strander, besta till en betydlig procent af ej skandinaviska

trad, niimligen af larktrad, Pinus cembra, Abies sibiriea och

den knappast Iran v^r vanliga gran skilda Abies obovata samt

af Populus nigra. Bland de med Skandinavien gemensamraa

traden aro de vigtigaste bjork (Betula verrucosa och B. gluti-

nosa), tall, asp, hagg och r5nn. Dessutom spela Salices vid

Jenisej en mycket vigtig roll, enar de pa de laga, tidtals

ofversvammade stranderna bilda vidstrackta skogar; dessa

Sahces aro ofta ovanligt storvaxta och besta till en del af ej

skandinaviska arter, af hvilka en, Salix vitellina, ar den all-

mannaste af alia och utbredd ofver hela det af oss under-

sokta omradet.

»Afven buskvegetationen visar i Sibirien oUkheter med

Skandinaviens. Vid Jenisej ar framfor andra Alnaster fruti-

cosa vigtig, emedan densamma upptrader sasom skogbildande

och i synnerhet emot norden tilllager i massa, gaende langt

norr cm tradgransen. Bland andra for var flora frammande

buskar forekomma vid Jenisej sibiriska attradet, Spiraea con-

fusa, sorbifolia och salicifolia, Sambucus racemosa, Gratsegus
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sanguinea, Cassandra ealyculata, egendomliga Rosaformer m. fl.

Bland de med Skandinavien gemensamma buskarna aro de

vigtigaste svarta och roda vinbar, dvergbjork, Lonicera coeru-

lea, som bar ar langt mera utbredd an hos oss, en, pors,

ballon, sqvattram (Empetrum nigrum), lingon, blabar o. s. v.

Mot norden spela de buskartade Salices en lika vigtig roll

som i vara nordliga trakter. Vid Jenisej finnes endast en art

Alnus, hvilken ar sardeles infressant, emedan den ej tillhor

nagondera af vara tvanne arter, utan kanske ar den akta

Alnus pubescens. A andra sidan saknas vid Jenisej manga
af vara trad och buskar, sasom vara adlare loftrad ocb vara

frukttrad, samt, hvad val kan sagas vara utmarkande for

Jenisejfloran, Ijungen, som hos oss bar en sa utomordentligt

vidstrackt utbredning.»

Till sist ma anforas hvad Theel yttrar om kommunika-
tionerna pa Jenisej:

»Angarnes antal ar 4, alia hjulbatar och afsedda att draga

storre eller mindre pramar i slap. Sjelfva aro de oformogna

att fora last, men deremot inredda till handelsbutiker. De
lemna Jenisejsk vanligen mellan den 22 maj och 1 juni samt

atervanda i vinterqvarter mot slutet af September eller forsta

dagarne af oktober. Under denna tid gora de bagge storre,

den ena med 60 och den andra med 70 hastkrafters maskin,

tvanne resor, de ofriga blott en. Af de pramar eller s. k.

»barker», som de fora i slap, aro de, som tillhora kopmannen
Kritmanoff och kosaken Sotnikoff, , storst, af omkring 250
tons' dragtighet. Utom dessa ofvan uppraknade fmnas tvanne

segelfartyg, hvardera om 50 tons' dragtighet, samt en mangd
smarre batar om 6 a 20 tons. Raknar man nu ocksa hit

de stora femsidiga lador eller pramar, som byggas af kolos-

sala stockar i de sadesrika trakterna kring flodens ofre lopp

och derifran med tillhjelp af 25 k 30 man styras floden utfor,
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och hvilka, komna fill bestammelseorten, der anvandas till

bransle eller bygnadsvirke, sa ser man for sig hela Jenisej-

flottiljen.

»Nar man betanker, att icke blott Jenisej sjelf ar segel-

bar efter storre delen af sin langd, atminstone 200 sv. mil,

utan afven en stor del af dess kolossala bifloder, sasom

Angara''-, Podkamennaja Tunguska, Nischnaja Tunguska,

Kurejka, Bakta, Jelogui, Turuchan, Cheta och Piljatka, sa

ma man forundra sig ofver, att man under var framatskri-

dande tid kan finna sig i sa sma kommunikationsforhallan-

den. Och dock bar naturen ofverhopat Sibirien med rikedo-

mar af alia slag: guld och andra adla metaller, stenkol, out-

tomliga skogar, elfenben, riklig tillgang pa de lackraste fiskar,

de adiaste villebrad och de dyrbaraste pelsvaror, samt slut-

ligen i landets mellersta och sodra delar den mest frukt-

bara jord.»

* Angara eller Ofre Tunguska skall vara segelbar iinda fran Bajkal-

sjon. Podkamennaja Tunguska eller Mellersta Tunguska ar omkring 1000

verst lang. Nischnaja (eller Nedre) Tunguska ar vid pass 860 verst lang.

Kurejka oeh Bakta genomflyta hvardera en stracka af 460 verst. Jelogui

ar ungefar 800 verst lang och utmynnar i Jenisej med fyra armar. —
Alia dessa siffror aro i enlighet med en rysk statistik ofver Jenisejska

OTvernementet.



2.

Sjoexpeditionen till Jenisej,

under ledning af prof. A. E. Nordeiiskiold.

Under nagon af de forsta dagarna i maj manad afreste

prof. Nordenskiold fran Stockholm till Filadelfia, for att fun-

gera som juryman vid verldsutstallningen derstades. Men

innan dess hade han, med lojtnant Palanders bisfand, anord-

nat allt sa, att Ymer kunde vara fardig att lopa ut fran G6-

teborg den 1 juli, och att han sjelf kunde senare stiga om

bord pa expeditionens fartyg i nagon norsk hamn, utan att

dessforinnan nodgas vanda ater till Sverige.

Kjellman och jag infunno oss i Goteborg den 31 juni.

Sedan vi fort den vetenskapliga utrustningen om bord och

slutligen mottagit vara sista forhallningsorder af lojtnant Pa-

lander, utgick Ymer fran Goteborg tidigt pa morgonen den

1 juli. Vi gjorde ett kort uppehall i Bergen och skyndade

sa vidare till Trondhjem, der vi hade att invanta Norden-

skiold. Nar Nordenskiold den 14 juli sammantraffade med

OSS der, gick fiirden vidare till Bodo och Tromso. I Tromso

togo vi om bord en del vetenskapliga apparater och konser-

ver, som blifvit qvarlemnade der sedan foregaende sommars

expedition, och sedan dertill Ymers kolforrad blifvit nagot

okadt, stodo vi fardiga att antrada den egentliga langresan.

Den 25 juli vid middagstiden lyfte Ymer ankare, for att

lemna Tromso och utan vidare uppehall i nagon norsk hamn

taga vagen direkt till Novaja Semlja och Jenisejs raynning.

En gynsam vind kom angan till hjelp, sa att vi snart passe-
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rade Karlso och Fuglosundet, bada sedan foregaende aret for

OSS valbekanta stallen. Dagen derpa lemnade oss Kjellman

vid Maso, en handelsplats belagen nagra fa mil sydvest om

Nordkap, hvilken ban hade valt till utgangspunkt for sina

undersokningar ofver Finmarkens algvegetation. Ofortofvadt

angade vi vidare genom Magerosundet, och da kort derefter

Norges kust sankte sig under horisonten, stalde vi kursen

direkt mot Matotschkin Schar, sundet som skiljer norra och

sodra Novaja Semlja at.

Ofverfarden till Novaja Semlja var fortraffligt gynnad af

vader och vind. Det atgick knapt tre hela dygn fran det vi

lemnade Norge tills vi den 29 juli pa aftonen fingo Novaja

Semljas land i sigte vid Pervussmotrennaja Gora, elt nara

2000 fot hogt berg, som ar belaget vid 73° n. br. pa norra

sidan af Besimannaja-viken.

Foljande dagen, den 30 juli, 15pte vi lidigt in i vestra

mynningen af Matotschkin Schar. Vid dess norra strand,

midt for Tschirakin-elfven, sammantraffade vi med tva ryska

skonertar fran Hvita hafvet, hvilka voro hitkomna for att jaga

och fiska. Af fartygens besattningar kopte vi for vetenskap-

ligt bruk de enda tva laxar, som de annu hade qvar oskadda,

och sedan vi af dem erhallit de fa underrattelser, som de

kunde lemna om isforhallandena, fortsattes farden vidare

genom sundet mot oster. Pa aftonen gingo vi till ankar i

Beluschja-viken, en lang arm af Matotschkin Schar, som

skar sig in i landet pa norra sidan strax innanfor dess ostra

mynning.

Medan vi uppehollo oss bar for att lampa kol ur last-

rummet, begagnade Nordenskiold och jag tiden for att an-

stiilla draggningar och geologiska unders5kningar. Det geo-

logiska utbytet blef intet, ty bergarten utgjordes af samma

svarta forsteningslosa lerskiffrar och graa dolomitbaddar,

Siuxberg, Vegas fcird o. s. v. 11
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som ofverallt annorslades vid sundets strander*. Deremot

lemnade draggningarna en jamforelsevis god skord. Fran

30—50 famnars djup, lerbotten, fingo vi upp flere egendom-

liga djurformer, sadana som Diastylis Goodsiri, Eurycope

cornuta, Paranthura arctica, Scalpellum Stromi, Solaster pap-

posus och den ytterst vaekra ormsljernan Ophiopleura borealis.

Pa Beluschja-vikens strander sago vi inga andra djur an ett

par borgmastarmasar (Larus glaucus), nagra fjarplytar (Tringa

maritima) och en storre skara, omkring 200, gass (Anser

segetura). Dessa senare voro till allra storsta delen ungar^

summo val, men fl5go daligt, hvarfor vi satte eftei" dem i de

steniga branterna och lyckades doda sju stycken.

Pa eftermiddagen den 31 juli gjorde vi ater upp anga.

och stalde farden ut i Kariska hafvet. Der mottes vi snart

af drifis. Den var i borjan spridd och fordelad, sa att vi

hyste godt hopp om att framdeles kunna parakna oppet vatten

i ostlig riktning. Men redan efter nagra fa timmar hade vi

framfor oss en oofverskadlig och ogenomtranghg drifismassa,

och da der samtidigt visade sig stark isblink i NO, och

SO, beslot Nordenskiold att vanda ater till Matotschkin Schars

ostra mynning och der invanta gynsammare forhallanden.

Vi gingo till ankar vid Mys Drovannoj, der annu vaggarne

och eldstaden funnos qvar af den hydda, i hvilken Rossmys-

loff med halften af silt parti, sammanlagdt sju man, tillbragte

vintern 1768—69. Pa detta sialic drojde vi fyra dagar, 1—

4

augusti, under hvilken tid omvexlande osthga och vestliga

vindar, i forening med stromsattningen, som gar fran oster

till vester, forde smarre stycken af drifis fram och ater i

sundets ostra mynning.

* Enligt Nordenskiolds mening aro dessa lerskiffrar af forsiluriskt

datum.
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Den 5 augusti tidigt pa morgonen broto vi ater upp och

foro soderut langs efter Novaja Semljas ostkust. En svag

vind blaste fran SSO, och luftens temperatur vexlade mellan

+ 4" och + 9''i2 C. Redan den foljande dagens morgon

voro vi framkomna till Kariska Porten. Var fard gick i kust-

vattnet, mellan landet och drifisen, hvars utstrackning mot oster

vi naturligen icke kunde bedoma. Det var omojligt att afgora,

om det var is fran Kariska bugten, som nu blifvit fri och

var stadd i rorelse mot norr, eller om det var drifis, som

af de ihallande nordliga vindarna fordes mot soder och nu

trangde sig samman i den langa och smala bugten.

Fran Kariska Porten beskrifver var vag osterut till Sa-

mojedhalfon (Jalmal) en mangvinklig zigzaglinie — allt en

foljd af isforhallanden, tata dimmer och ihallande ostliga

vindar, som v&r meleorologiska jurnal under den tiden

(fi—10 augusli) sUindigl vol att omlala. Ej siillan stoppades

maskinen for flere timmar, vi lixlo fartyget driCva for vind

och Strom och begagnade tiden uleslutande for vetenskap-

liga undersokningar ofver Kariska hafvets djurverld.

Den 10 augusti visade sig Samojedhalfon inom synkret-

sen. Vi angade fram genom den till en borjan latt fordelade

drifisen, sago, som vi tyckte, oppet vatten i norr och gjorde

derfor alia mojliga anstrangningar, for att genomtranga den

tatt packade drifisen. Men vid middagstiden omslot han oss

fullstandigt, vi maste ligga stilla hela tva dygns tid och vanta

pa hvad som komma skulle. Det var vid ungefar 70" 10'

n. br. mellan utflodet af de tva sma floderna Njabi och Mordi.

Den 11 augusti sago vi vid middagstiden, medan dimman

lattade pa' sig en smula, tva storre batar (om ryska eller

samojediska, var omojligt att afgora) bland isen i vart ome-

delbara granskap, men deras besattningar visade ingen bojelse

att taga nagon narmare kannedom om oss eller hvad vi hade
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OSS fore. De befunno sig tydligen ute for fangst af sal, hval-

ross och isbjorn*.

* Pa annat stalle (Ny Illustrerad Tidning, 1876, sid. 477-478),

medan jag annu hade de narmare intrycken af denna instangning i friskt

minne, har jag skildrat henne som fbljer:

Sedan tre dagar tillbaka hade Ymer med liiiigre och kortare

iippehall loverat i alia mojliga vaderstreck, for att icke allt for valdsamt

knuffas med isflaken, mist och dimma hade under tiden standigt till var

forargelse omgifvit oss — men ingen hade annu tappat modet, utom moj-

ligen Anna, var penteriforestanderska, den gamla hederliga nuckan, som

jag med framgang sokt plugga i, att vi nu voro som bast pa vag till

nordpolen och isbjornens ratta hemvist. Andtligen arbetade sig nigra

solstralar vag till vart ensliga skepp; var belagenhet begynte blitva oss

i nagon man klar.

Rundtom oss, i oster och vester, norr och soder lago spridda drif-

isflak. Men framat maste vi, om der gafs nagon mojlighet. Fram mot

middagen lattade dimmorna pa sig betydligt, var fangstmans spejande

oga upptackte ett vidstracktare oppet vatten mot norr. Det passade all-

deles i stycke med var kurs, der maste vi foljaktligen ocksa fram.

Pa kommandobryggan gick kaptenen med allvarlig uppsyn, alltemel-

lanat signalerande till styrmannen vid ratten, om han skulle falla af at

styrbord eller babord. Vi kranglade oss igenom den ena tranga passa-

gen efter den andra, tills slutllgen kaptenen forkunnade sitt afgorande

»stopp».

»Nu», sade han, jar det omojligt att ga langre. Jag kan icke svara

for livad som kan handa.»

»Men», invande var chef, sen norsk fangstskuta skulle utan syn-

nerlig svarighet sla sig igenom bar.

»

Kaptenen sag visserligen tusen svarigheter i att komma vidare,

foster af en ofverdrifven inbillning — men en norsk fangstskuta utan

andra hjelpmedel an segel, och en angbat med kol for frettio dygns ytter-

iigare navigering, det var dock en jamforelse att tanka pa. Man reflek-

terar icke allenast, man handlar ocksa, om man vill komma ur flacken.

Sa sattes maskinen iter i gang: inga betankligheter. Ymer stotte obarm-

hertigt mot de halfruttna, af sol och dimmor redan lange fratta och upp-

luckrade isflaken, de silfverglansande ismortarna rusade kors och tvars

till vattenytan, obehagligt storda i sina funderingar under isflakens skyd-

dande rander.

Salongsuret visade tolf, och middagsbordet var dukadt. Vi intogo

vir middag i ffid och ro, foga bekymrade om hvad som foregick om-

kring oss^ medan maskinen var stoppad och ingbiten foljde med ismas-

sans allmanna, af stromsattningen piverkade rorelse. Nar vi efter inta-

gen middag tradde iter ut pa dack, lag Ymer sa tjitt omsluten af isflak,
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Vind och strom hjelptes emellertid sa smaningom at att

skingra drifisflaken. Den 12 augusti tradde andtligen befriel-

att det icke var mojligt att komma fram eller tillbaka. Att satta propel-

lern i rorelse var ingen mojlighet, ty pa dennas fiirlust skulle naturligt-

vis vart val octi ve bero. Med barlingar hade vi en tid fuUt upp att

gora for att radda skaddan — hon kunde mojligen i hvarje ogonblick

tryckas sender. Angbaten lag som i en docka, der kunde ingen den lin-

drigaste rorelse formarkas.

»Hvad ar nu att gora?j

jVi maste ligga stilla.»

Men huru lange, derom var ingen fraga, omojiigt hade det ocksa

varit att svara pa en sadan; omstandigheterna kunde komma att fore

skrifva ett, tva, atta, fjorton dygn eller mera. Har var intet annat val

an att se tiden an.

>M6dosam ar vagen> — sager Payer — »som leder till polarverl-

dens inre. Alia andliga och kroppsliga krafter maste den resande upp-

bjuda, for att aflocka den hemlighet, i hvilken ban vill intriinga, en

torftig kunskap. Med outsagligt talamod maste ban vapna sig mot illusio-

ner och motgangar, for att annu vilja fuUfolja sitt mal, da han blifvit en

sldckelsens lokboll. Icke aregirighetcns tillfredsstallande kan vara detta

mk\, men vidgandot af vara kunskaper. Ar igenom tillbringar han i den

fruktansviirdaste bannlysning, fjerran fran sina vanner, fran alia hfvets

beqvamlighotur, onigifven af faror och ensligheteus plagande demoner.

Derfor kan ocksa blott det ideela i bans mal halla honom uppe; eljest

irrar han, hemfallen at andlig tvedragt, i inre och yttre tomhet.

»Med Avilka oriktiga forestallningar betrader icke nyborjaren den

ogastvanhga vag, som leder emot norden ! Ty ingen bok var i stand

att saga honom sanningen i sin helhet. Han vet annu ingenting om det

oundgangliga ode, at hvilket han ar hemfallen, sa snart han tradt inom

isregionens forgard; han mater storleken at de mojliga olyckorna efter

koldens och stormarnas fysiska qval, men icke efter de moraliska forsa-

kelser, som vanta honom.

»

I sannmg: det ar inga behagliga kanslor, som tranga sig pa en,

da man i polarhafvet ser sitt fartyg pa alia sidor tatt omslutet af is,

fast och innerhgt famntaget af den. Hvad slutet mande varda ar omoj-

iigt att forutse, ty det kan gestalta sig pa sa qfantligt manga satt. Is-

massan, satt i rorelse af storm och sjo, ar en obetvinglig fiende; ispress-

ningarna, om de stota till under polarnattens morker, aro sjalsmor.dande

vederstyggligheter. Detta och dylikt annat hade vi, med kannedom om

foregaende resandes afventyr i polarhafvet, i varsta fall att motse, och

instangningen, sa lange den varade, var lamphgt egnad att leda vara

tankar in i en arktisk resas alia forsakelser och bitterheter. Osterrikar-

nes tva ars langa forsakelser och modor, sedan Tegetthoff stangdes in,.
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sens timme in, och vi kunde da framtranga vidare mot nor-

den. Det var nu tydligt, att ju mer vi aflagsnade oss fran

framstodo klart for min fantasi, den 2:dra tyska polarexpeditionens likasa,

vart fartygs forlisning i isen eller pa en ogastvanlig strand, en langvarig

aterfard landvagen genom delvis obebodda trakter, efter omintetgjorda

forvantningar, eller en foga afundsvard ofvervintring bland is och morker
voro saker, som i varsta fall lago inom mojligheternas omrade — men
annu var icke tid att angslas.

Till dessa tankta, af foregangare genomlefda vedervardigheter sal-

lade sig den djupa tystnad, som herskade rundtom oss. Det Kariska

hafvet ger, der is och lata dimmer rada, en trogen bild af de arktiska

farvattnens tystnad och lifloshet, sadana som Payer och Weyprecht ma-
sterligt skildrat dem. En mosaikhkt hopfogad massa af stora isflak,

knappast nagonstades afbruten af en upphojning, och derofver en ra och

obehaglig dimma sa tat, att foga mer an trettio alnar skilde askadaren

fran synkretsen — delta var den enformighetens och lifloshetens bild, som
omgifningen nedslaende afspeglade i var sjal. Ett par labbar (Lestris),

som spanande efter rof flaxade spoklikt kring vid synranden, formadde

icke ge lif at den enkla taflan. Hon var icke af sadan art, att hon
kunde skanka nagon fagnad och tillfredsstallelse, men hon gaf i stallet

ett osokt tillfalle till eftertanke och betraktelser ofver den arktiska natu-

rens njugga hafvor.

Var fangenskap skulle emellertid icke blifva langvarig. Redan den

foljande dagen hade isstyckena aflagsnat sig nagon smula fran hvaran-

dra; stromsattningens riktning, som tyst och omarkligt fort igenom sitt

arbete, hade varit oss bevagen. Men dimma herskade annUj och utrym-

met var icke tillrackligt nog for att lemna var angbat fri passage. Annu
hade vi att tillbringa tva dygn bland var ensliga omgifning^ langsamt,

men stadigt frigjorda fran den, lika langsamt och stadigt forda af strom-

men i den riktning vi amnade oss.

Medan vi sa foras sakta fram af strommen, lagga vi ut vara zoolo

giska apparater, for att se till, om tillafventyrs pa bottnen af det iskalla

hafvet rader lika stor brist och enformighet som derofvan ytan. Svabeln

och sankhafven, den senare en simpel jernram med en vidhangande

sack, vitjad med kott, behofva ingen tillsyn. Bottenskrapan ater, om
hon skall gifva nagot, nedslappes fran en bat, som ros sakta framat,

under det skrapan pa bottnen samlar upp allt, som kommer i hennes

vag: stenar, slam, sand och lera jamte djur, som der jhafva sin varelses.

Det har varit sagdt, att det Kariska hafvet ar ett djurfattigt haf,

fattigare mahanda an Ostersjon. Men vattenprofven, som hamtats upp

fran djupet, hafva redan bragt oss till tvifvel om riktigheten af detta

pastaende, ty der ar vattnet fullkomligt salt, ej sott eller brackt som pa

ytan, och detta ar en mycket vigtig betingelse for utvecklingen af ett
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Karabugtens mynning, dess mindre miiktig blef drifisen.

Han aftog smaningom allt mer och mer, sa alt niir vi passerat

•omvexlande och rikt djurlif. Den sola vat-

tenmassa, som de stora sibiriska floderna

fora ned och strommarna sedan satta om
pa ytaii, bor saledes i ingen man bestamma

djuriifvets sammansattning pa bottnen af

det derntanfor liggande Ishafvet. Tempera- -=^^^^^^^^ ai.j.

turen pa djupet, redan ett par famnar under ., , .

. . ,
, ,, , , . Yoldia arctica.

faafsytan sjunken under nollpunkten, ar ocksa

intet hinder for utvecklingen af ett krafligt

djurlif, den ar tvartom mycket valgbrande derfor, det vet man af

erfarenhet fran andra hall. God forhoppning hysa vi ailtsa om riklig

skord.

Nar leran och sanden, som bottenskrapan fort med sig upp fran

. olika stallen och olika djup, undergatt zoologens behoriga behandling,

sallats, och de pa sallets botten qvarlemnade djuren utplockats, nar sva-

beln halats upp och de hoptofvade hamptradarna utredts, och nar till sist

silnkluifvon fatt leinna af sitt byte, da ha vi framfor oss en ratt artig

samliiig fi'i'iii skilda djiirgriipiici'. Siiiikhiifvcn har i hnndratal fangat en

vacker, gliliisaiido, rodbrun tangnilirla. iiicd kannosiiirOda ogon, en art af

Lysianassornas slilgto, som nu, kommon pii dot torra, rullar sig otaligt

fram och iter som en akrobat. Rofgirig som han ilr, later han liitt fanga

sig med ett stycke kolt som lockbete, endast med vald ar det mojligt

att frigora honom fran det kraftigt gripna rofvet. Men knappast andra

djur an Lysianassor for sankhafven med sig upp, dem ater for han med
sig i otrolig mangd, och de maste vara nastan exempellost talrika der

nere pa bottnen.

Djur af andra slag aro insnodda i svabelns tofvor, sadana som
rorbyggande borstmaskar, sabellider med bandade tentakler, hafsspindlar

(ett slags vattenandande spindlar med spinkiga, krumbugtade ben och

en jamforelsevis liten bal), men framfor alia andra utmarkta genom sin

talrikhet aro sjostjernorna, af hvilka i synnerhet tva slagten, Ctenodiscus

och Asterias, arc starkt representerade. Har svabeln gatt fram pa storre

djup, 20 till 50 famnar, for han nagon gang upp den vackra harsfjernan

Antedon Eschrichti, en af de fa nu lefvande representanterna for en under

forna geologiska perioder mycket talrik djurgrupp, krinoideerna, samt det

hka egendomliga >medusahufvudet», Astrophyton, med sina dikotomiskt

grenade armar.

Bland den mangd af djur, som bottenskrapans slam och sand inne-

holl, aro tva i synnerhet fortjenta af var uppmarksamhet. Det ena ar en

liten mussla, Yoldia arctica. Hon ar ytterst talrik och pa sin yta be-

satt med kolonier af hydromedusor. Hon har, jamte manga andra af
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72 breddgraden, tackfe ban knappast mer an tre, hogst fern

procent af hafvets yta.

samma natur, lemnat spar af sin forna tillvaro i Skandinaviens vestra

haf under en for lang tid sedan gaugen period, den tiden, da Sveriges

land var sankt nagra hundra fot under hafvets yta, da dess ur hafvet

uppskjutande delar tacktes af en maktig jokelmassa ocb dess kuster om-
gafvos af ett fullstandigt ishiaf. Den lilla Yoldian, som nu traffas fossil

i vara glaciala skalbankar ocli ej mer fmnes lefvande i vara haf, leder

tanken tiUbaka pa Skan-

jsB^pJX /Ttsv dinaviens forna bistra
/^:v4A I i.'X-v .

(-.^_^ j^ii^jjj ^^j^ ^g betydliga,

^' •^ -1 klimatiska forandringar,
'"

,

som forsiggatt hos oss
''

\
sedan dess. Genom de

betingelser, under hvilka

hon nu lefver i Kariska

hafvet, gor hon klar for

' oss den betydliga skil-

naden mellan Skandina-

vien da och nu.

En annan djurform,

som i lika man pakallar

var uppmarksamhet, ar

en art af isopodernas

ordning bland kraftdju-

ren, der han lefver kraf-

tigast utbildad — i Is-

hafvet — en jatte bland

sina slagtingar, Idothea

entomon. Det ar en

gengangare fran flydda

dagar, som nu for tiden,

i foga vexlande skepnad,
Idothea entomon. lefver i vidt skilda och

olikartade vatten: i Is-

hafvet langs hela gamla verldens kust fran Varangerfjorden till Ochotska
hafvet, i Ostersjon med dess grenar Bottniska och Finska vikarna, i at-

skilhga af Skandinaviens och Finlands insjoar, i Kaspiska hafvet, Kara-
bugas och Aral samt i Jenisejfloden atminstone till Tolstoj nos. Det ar

den markligaste af de djurformer, som for halftannat artionde sedan
gafvo professor S. Loven anledning att genom snillrikt sammanstalda
slutledningar lagga fram for oss en masterlig tydning af en dittills olost

\
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Vi dublerade Hviton den 13 aug. pa aftonen, stalde

sedan kursen ostvart under standigt molntackt himmel eller

lindrig dlmma, hade, da vi passerade Obs mynningsvik, is-

frilt vatten i norr, men drifis i soder, och lopte redan den

15 aug. pa eftermiddagen in i Jenisejs mynning. Der angade

vi fram langs vestkusten af en, som det tyckes, hittills alldeles

okand 5 af kanske 5 sv. mils utstrackning i norr och soder.

Denna o pej lades sa godt sig gora lat och fick taga plats pa

kartan i den val 10 sv. mil breda mynningsviken under

namnet Sibiriakoffs 6, en erkanslans gard af expeditionens

chef at den person, som med Oscar Dickson delade kostna-

derna for denna sommars svenska expeditioner till Sibirien.

Djupet i flodmynningen ar betydligt, fran 5 till 15 fam-

nar och kanske mera; grund fmnas endast har och der vid

stranderna. Obehindradt angade vi fordenskull framat afven

nattetid i det rymliga farvattnet, som vid ytan hade en tem-

peratur af -f 12° till + 13" och iinnu vid 9 famnars djup

+ ll°,i C. Den 16 augusti gingo vi till ankar vid Mesenkin

(71" 27' n. br.), efter ett foregaende kortvarigt uppehall vid

Goltschika, som hgger nagot norr om Mesenkin, vid 71° 35'

n. br. ungefar, och vid den tiden var den nordligaste af

alia bebodda simovier pa Jenisejs hogra strand. Vid Mesenkin

erforo vi, att det Theelska partiet icke hade anlandt dit, och

gata: Ishafvets forntida samband med Ostersjon, 'samtidigt som en land-

forbindelse egde rum mellan Skandinavien och Tyskland ofver Danmark.

Till likartade tankar kan sysselsattningen med Kariska hafvets rika

och vexlande djurverld leda oss; det ar ej blott utredningen af hennes

nutida sammansattning som intresserar oss, men annu mer hennes for-

hallande till forntiden. Vill man gora sig fortrogen dermed, loper man
icke fara att lida brist pa sjalens helsosamma sysselsattning, afven om
motigheter infinna sig. Zoologen finner der arbete nog, ty enformigheten

och fattigdomen ofvan uppvages i tusenfaldt matt af rikedomen och om-

vexlingen under hafsytan, i det djurlif som, kraftigt utveckladt, ror sig

pa Kariska hafvets botten.
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redan forut vid Goltschika erholl Nordenski51d den upplys-

ningen, att man om Theel och bans foljeslagare icke hade

sig mera bekant, an att de varit i Jenisejsk och derifran

amnade foretaga en fard till Jenisejs mynning.

Vid Mesenkin sammantraffade vi med kosaken Feodor,

en af de sista inbyggarne vid nedersta Jenisej, densamme

som foregaende sommar hade foljt oss genom ogruppen anda

upp till Dudino. Feodor var genast villig att ga om bord hos

OSS, for att under vart uppehall pa Jenisej ga oss till handa

pa hvad satt ban rimligtvis kunde. Nu var Nordenskiolds

afsigt att med angbaten ga sa langt uppfor floden som mojligt

— detta i den dubbla afsigten att bringa de medforda han-

delsvarorna till ett for Jenisej batarna latt tillgangligt stalle

och pa samma gang forkorta det Theelska partiets vag till

den ofverenskomna motesplatsen.

Men det synbarligen starkt krokta farvattnet var oss icke

mojligt att finna i anseende till flodens betydliga bredd i nar-

heten af oarna, och det visade sig, att Feodor icke egde den

for vara forhallanden nSdvandiga kannedomen om flodens

olika djup. Forgiifves arbetade vi en hel dag i alia mojliga

och omojliga riktningar, for att komma fram till Briochoff-

oarna. Nar vi slutligen stott pa grund, maste vi uppge for-

soket; det var ungefar vid 71° n. br.

Vid Korepovskoj lossades en del af varorna och staldes

der tills vidare under Feodors vard. Der funnos tva sma

obebodda blockhus, af hvilka det ena fick tjenstgora som

varumagasin. Lossningen gynnades nastan under hela tiden

af ett stilla och vackert vader och varade i tre dagar, men

den forsvarades nagot derigenom, att vi lago fortojda langt

fran stranden, pa 15 famnars djup, och sakerna rnaste foras

i land i sma och djupgaende skeppsbatar, som icke voro

synnerligen lampliga for den nagot langgrunda stranden. Den
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23 aug. pa eftermiddagen nadde luftens temperatur ett maxi-

mum af + 18",?; vi begagnade tillfallet att taga oss ett bad

i floden, hvars vatten samtidigt hade en temperatur af + 13",6.

Nu aterstod oss endast att invanta Theel och bans kam-

rater. Sasom yttersta tiden derfor bestamde Nordenskiold

den 1 September, ty langre forbjod oss var egen sakerhet

att vanta.

Vi vantade och hoppades dag efter dag — men standigt

slogo vara forhoppningar fel. Nordenskiold satte de derva-

rande ryssarne i rorelse och skickade skrifvelser till Brio-

choff-oarna och till floden Jakovleva — platser, der vara

motsedda kamrater vid denna tiden rimligtvis kunde vara att

Anna; en samojed tog fram sin sebamantrumma och profe-

terade oss vara kamraters otvifvelaktiga ankomst efter en be-

stamd tid — men ingenting hjelpte: de uteblefvo.

Vantans dagar (23 till 31 augusti) anviindes for geolo-

giska och zoologiska utflykter pa landet, och ett sista forsok

gjordes att ga med Ymer uppfor floden, denna gang tatt utmed

hogr£^ flodstranden. Men da det visade sig, att afven delta

forsok utan foregaende grundliga lodningar icke kunde hafva

onskad framgang, gingo vi till ankar halfvags mellan kap

Gostinoj och Korepovskoj. Der forskaffade oss vara utflyk-

ter till lands en ovantadt rik skord af subfossila mollusker,

som samlades i mangd och i vackert bibehallna exemplar i

tundrans branta afsatser mot stranden.

Det var val svart att lemna Jenisej, utan att medfora

vara efterlangtade kamrater till hemlandet, och dervid lida

den plagande ovissheten om, hvarest och huru de for nar-

varande befunno sig. Men nodvandighetens lag, uppgjord

pa fSrhand, tvang oss att afresa.

Efter ett par korta uppehall vid Priluschnoj och Mesen-

kin, bada for geologiskt andamal, angade vi utfor Jenisej,
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passerade den 2 September Dieksons hamn och stalde sedan

farden rakt mot Novaja Semlja. Innan jag gar vidare, skall

jag emellertid ur den meteorologiska jurnalen lemna ett ut-

drag, som visar

iuftens temperatur och vindarnes riktning vid Jenisejs

nordligaste simovier den 16 aug.—1 sept. 1876.

Luftens temp. " C.
Vind.

Max. Min.

Aug.16 + 20,4 + 13,6 OSO—SO.

» 17 + 12,e + 11,0 StV-SO.

» 18 + U,9 + 11,5 S-StO.

» 19 + 9,9 + 7,8 VSV—ssv.

» 20 + 14,4 + 9,5 O—NO.
» 21 + 15,6 + 11,4 OSO—s.

» 22 + 14,0 + 11,9 so—sso.
^ 23 + 18,7 + 10,3 (Stilla) NNV.

» 24 + 10,0 + 7,9 VNV.

» 25 + 11,8 + 9,3 ONO-NV.
» 26 + 16,4 + 9,0 NV—ONO.

» 27 + 12,9 + 11,3 (Stilla) StV-V.

» 28 + 12,B + 11,8 StV.

» 29 + 7,6 + 2,2 SV—NV.
» 30 + 5,8 + 5,2 NVtV—NtV.

» 31 + 5,5 + 1,3 NNO-N.
SepiI. 1 + 7,0 + 3,0 N—NO.

Den starka strom, som astadkommes genom Obs och

Jenisejs valdiga vattenmassa langt utanfor deras mynnings-

vikar, satte oss nordligare an vi hade beraknat, sa att vi

kommo att folja ungefar samma vag, som Proven under fore-

gaende sommars aterfard. Vi kommo nordvart langt norr

om 75 breddgraden, ungefar vid kap Middendorffs meridian.

Der traffade vi ett isband, hvars ostra rand vi foljde i zig-
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zagformiga krokningar soderut anda till 74 hreddgraden,

der det upphorde och derifran vi angade vidare vesterut till

Novaja Semljas ostkust, utan att nagonstades finna ett spar

af is. Vid Novaja Semljas ostkust herskade tjocka, ofta at-

foljd af regn, och derigenom hindrades vi for ett par dagar

att angora land. Tiden, som harunder forflot, anvandes for

draggningar och svablingar. Fran 80 till 125 famnars djup

funno vi en ytterst rikhaltig samling af djur, bland hvilka

de mest karakteristiska voro Pecten islandicus, Astartearter

med pasittande Alcyonidier, Amathillopsis spinigera, en h5gst

egendomlig, enfargadt rodbrun amfipod Cleippides qvadricuspis,

Antedon Eschrichti, Archaster tenuispinus (kand forut fran

Gronlands vestkust och ett par stallen vid Skandinaviens

vestkust), Ophiaeantha bidentata i storsta mangd, den egen-

domliga Elpidia glacialis, Solaster papposus, samt till slut

tre for vetenskapen nya tagghudingar : Ophiopleura borealis,

Asterina tumida och Aslerias panopla, af hvilka den sist-

namnde har sin niirmaste sliigting icke i Europas haf, utan

i Still^ hafvet utanfor Amur (Asterias amurensis). Under de

morka natterna var jag ofta i tiUfalle att vitja svablarne;

jag blef da flere ganger vitne till ett utomordentligt skade-

spel: det vackraste fosforsken stralade ut fran fotterna af

Elpidia glacialis och armtaggarne hos Ophiaeantha bidentata.

Den 7 September pa aftonen kunde vi andtligen lopa in i

Matotschkin Schars ostra mynning. Nordenskiold valde ankar-

plats till en borjan vid Mys Drovannoj, men sedermera i den

narbelagna Gubinviken, der man har en ypperlig ankarsattning

och genom de kringliggande hoga bergen ar fSrtraffligt skyd-

dad for valdsamma vindkast. I Gubinviken sammantriiffade

vi med fangstkaptenen Berg fran Vadso, hvilken varit sys-

selsatt med fangst i Kariska hafvets sodra och mellersta

del och nu befann sig pa hemvag till Norge. Han erbjod
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OSS valviliigt sin besattnings tjenst for att taga om bord den

behofliga barlasten, 30 batlaster sten, som icke utan mycket

besvar hamtades fran narmaste strand. Den 10 September

anteeknades forsta gangen en lufttemperatur, som understeg

grader (den var — 0",6 C. under mycket svag vestnordvest-

vind), men redan tva natter forut hade de atminstone 1500

fot hoga bergen i narheten kladt sig med rimfrost, ett tecken

till att hosten var i antagande.

Under aterfarden genom Matotschkin Schar hade vi det

missodet att under full fart (sex knop) stota pa ett grund,

som skjuter langt ut fran Valrosskap. Det intraffade lyck-

ligtvis vid lagvatten, sa att vi undkommo utan annan olagen-

het, an att vi fingo pr5fva talamodet nagra timmar genom

att invanta hogvatten och kasta en god del af den nyss med

moda intagna barlasten ofver bord. Nar vi kommo till sun-

dets vestra mynning, mottes vi af snotjocka och en lufttem-

peratur af + O^.e C. Vattnets temperatur vid ytan vexlade

emellertid annu mellan + 1" och -f 2" C. Tjockan hindrade

oss att lopa ut, ty utan saker landkanning riskerar man latt

att stota pa nagot af de grund, som fmnas i inloppet fill

sundets vestra mynning.

Den 13 September pa eftermiddagen lemnade vi Matotsch-

kin Schar och antradde ofverfarden till Norge. Redan den

17 pa morgonen befunno vi oss tatt inunder Nordkap, och

ett dygn senare, den 18 pa formiddagen, gick Ymer till ankar

i Hammerfests hamn. Aterresan till Norge var, liksom resan

i sin helhet, ytterst angenam. Under farden ofver oppet haf

forekom ingen enda verklig storm, och vindstyrkan var i

allmanhet mycket ringa. Deremot var molnbetackt himmel

regel; knappast en enda dag var fullkomligt klar.
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Stalla vi nu resans gang ofverskadligt tillsammans, med

norra Norge sasom utgangs- och slutpunkt, sa kunna vi sar-

skilja foljande fyra kategorier: l:o) ofver- och aterresan mellaa

Norge och Novaja Semlja upptog sex dagar (27—29 juli och

14_16 September); 2:o) i Matotschkin Schar tillbragte vi elfva

dagar (30—31 juH, 2-4 augusti, 8-13 September); for na-

vigationen i Kariska hafvet atgingo sjutton dagar (1, 5—15

augusti, 3—7 September); 4:o) uppehallet i Jenisej varade

aderton dagar (16 augusti—2 September). Nagot ofver en

manad i foljd kommer saledes pa Kariska hafvets och Jeni-

sejmynningens andel. Det ar val vardt att erinra sig detta

sakforhallande. Det lemnar ett ytterligare bevis for en obe-

hindrad kommunikation mellan Novaja Semlja och Jenisej,

afven om man skulle hafva att kampa med skenbart sa svara

isforhallanden som de, hvilka under nagon tid lade hinder

i viigen for var fiird mellan Vajgatsch och Samojedhalfon.

1-B76 ars sjoexpedition till Jenisej hade en tvafaldig upp-

gift: dels en merkantil och dels en vetenskaplig. Merkantil

sa till vida, som det galde utforskandet af en kommunika-

tions mSjlighet och ett mindre parti handelsvaror medfordes;

vetenskaphg sa till vida, som det foregaende arets vetenskap-

liga arbeten fortsattes.

Liksom under den foregaende sommarn, 1875, var fallet,

sa blefvo afven nu iakttagelser samlade ofver barometerstan-

det, ofver himlens molnbekladnad, ofver vindarnas riktning

och styrka, samt ofver luftens och ytvattnets temperatur.

Dylika iakttagelser anstaldes regelmassigt fem ganger om

dygnet, men understundom, da de voro af ett mera sarskildt

intresse — sasom t. ex. vid ofvergangen fran ett till ett annor-

lunda beskaffadt vatten, eller da vi befunno oss bland eller i
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narheten af drifis —, oftare, hvarannan eller till och med

hvarje timme. For bestamningen af strommarnas riktning

och hafsvattnets tathet och salthalt blefvo ofver hundra vatten-

prof tagna, oftast fran ytan, men afven fran bottnen och

mellanliggande djup. Nar vi lagga dessa iakttagelser till fore-

gaende arets erfarenheter af samma slag, hafva vi helt visst

att vanta ganska intressanta resultat. DJQplodningar och tem-

peraturmatningar pa djupet anstaldes likaledes, nar passande

tillfallen dertill erbjodo sig.

Restaurerad bild af sibirisk mammut.

Enligt resans program skulle de hydrografiska arbetena

bedrifvas som hufvudsak. Mindre voro deremot de forhoppnin-

gar, som man .kunde stalla pa de biologiska vetenskapernas

framjande. Likval fogade omstandigheterna sa, att rika sam-

lingar hembragtes saval af lefvande djur, som ock af fossila

och subfossila djurlemningar fran Jenisejs tundra. Mark-
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vardigast bland de sistnamnda aro halfannan turn tjocka

stycken af mammuthud, nagra skelettdelar af mammut och

en subfossil skalle af myskoxen (Ovibos moschatus), hvilket

allt Nordenskiold fann i narheten af Mesenkinelfvens utlopp.

Myskoxen* tyckes en gang hafva lefvat samtidigt med och

bebott samma trakter som mammuten. For narvarande ar

mammuten utdod, men myskoxen lefver annu i temligen stort

antal i Amerikas yttersta nord, pa norra Parryoarna, samt i

Vest- och Ostgronland.

Den beromde ryske paleontologen excellensen Friedrich

Schmidt har fran sin expedition till Jenisejtundran 1866 hop-

bragt ett betydligt material af subfossila evertebrater, ej mindre

an 53 olika arter. Under vart uppehall i Jenisej riktade vi

derfor sa mycken uppmarksamhet som mojligt at tundrans

sandlager och deras djurlemningar. I valet af fyndorter voro
,

vi raycket lyckliga. Korepovskoj och ett stalle halfviigs der-

emellan och kap Gostinoj voro de rikaste punkterna. Vi

forde derifran med oss hem en vacker samling af dessa sub-

fossila evertctrater. Den innehaller visserligen icke alia af

Schmidt funna 53 arterna, men deremot 8 molluskarter, som

man hittills icke kant fran sibiriska tundrans aflagringar. De

fiesta arter forekommo i talrika och val bibehallna exemplar.**

* Myskoxkranier hafva upprepade ganger blifvit funna i norra Si-

birien, under liknande forhallanden och i samma aflagringar som lem-

ningar af mammut.

** Till deras tjeiist, som mojligen aro roade af en jamforelse mellan

de subfossila evertebraterna i Jenisejs tundra a ena sidan och a den

andra i de glaciala och postglaciala aflagringarna i Skandinavien kring

Kristianiafjorden, vid Uddevalla, pa Tjorn, vid Varberg m. fl. St., bifogar

jag bar en forteckniug pa samtliga hittills kanda 61 arter.

Gasteropoder. -4. Rimula noachina Lin. .

1. Lepeta cffioa Mull. 6. Margarita gronlandica rudis

2. Scalaria Eschrichfi Holb. Morch.

3. Turritella erosa Couth. 6. » cinerea grandis Morch.

Stuxberg, Vegas fdrd o. s. v. 12
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Den sibiriska tundrans aflagringar aro alia af marint ur-

sprung; de tyda pa tillvaron af elt fornfida ishaf af samma

beskaffenhet som nu, men af en langt storre utstrackning mot

soder, och dessa lager ga belt visst ganska langt tillbaka i

tiden. Mahanda sammanfalla de med de glaciala och post-

glaciala aflagringarna vid Uddevalla och norska kusten, ty

djurlemningarna arc till storsta delen desamma. Men Skan-

7. Margarita elegantissima Bean.

8. » obscura Couth.

9. Trichotropis borealis Bcod. &
Sow.

10. Admete viridula Fabr.

11. Natica clausa Bred. & Sow.

12. 5 pallida »

13. » flava Gould.

14 Amauropsis helicoides Johnst.

\b. Amaura Candida Moll.

16. Pleurotoma turricula Mont.

17. ' Trevellyana Turt.

18. » pyramidalis Strom.

19. > borealis? Reeve.

20. » plicifera Wood.

21. Buccinum ovum Tart.

22. > Terras Nova) Bseck.

23. » ciliatum turritum

Miirch.

2i. t undatum? Lin.

25. » undulatum Moll.

26. » tenue Gray.

27. 2 glaciale Lin.

28. Fusus Kroyeri Moll.

29. » fornicalus Reeve.

30. » tornatus Gould.

31. Sipho islandicus Cliemn.

32. Trophon clathratus Lin.

Brachiopoder.

33. Rhynchonella psittacea Ghemn.

Acefaler.

34 Mya truncata Lin.

35.

36.

37.

38.

39.

iO.

4:1

.

42.

43.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

61.

52.

58.

Mya arenaria Lin.

Tellina solidula Pult.

» lata Gmel.

Saxicava pholadis Lin.

Pholas crispata Lin.

Cyprina islandica Lin.

Astarte crebricostata F. & H.

» Warliami Hanc.

» compressacrassaLeche.

» semisulcata placenta

Mcirch.

Cardium ciliatum Fabr.

» gronlandicum Chemn.

Yoldia arctica Gray.

Leda pernula Miill.

Nucula expansa Reeve.

Mytilus edulis Lin.

Pecten grdnlandicus Sow.

» islandicus Miill.

Bryozoer.

53. Lepralia variolosa Johnst.

54. » sp.

55. Idmonea punctata Busk.

66. Cellepora pumicosa Johnst.

Annelider.

67. Spirorbis
| 2 arter.

Krustaceer.

59. Balanus porcatus Da Costa.

60. » crenatus Brug.

61. » Hameri Asc.
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dinaviens klimat har sedan dess undergatt stora och lang-

variga foriindringar. Norra Sibirien ar ett af de lander, som

kunna gora klar for oss den betydliga skilnaden mellan Skan-

dinavien forr och nu. Sa vidt jag kunnat erfara, fmnas annu

alia den sibiriska tundrans subfossila evertebrater lefvande

i det tillgransande hafvet, och det ar tydligt, att det form-

rika djurlif, som nu visar sig i Kariska hafvet, utgor en ome-

delbar fortsattning af det, hvaraf Sibiriens tundra bevarar

U*^vr-

Elpidia glacialis.

Fran ryggsidan: Fran bviksidan:

a) ryggbihaiig. a) mun; b) andtarmsoppning;

c) tentakler; d) fotter.

nagra qvarlefvor, mojligen med tillsats af en och annan se-

nare invandrad form.

I tva afseenden var denna sommars zoologiska arbete

for vara museer sardeles vinstgifvande. Det har forst och

framst inom alia grupper lagt atskilligt nytt till den fore-

gaende sommarns mycket rikhaltiga samlingar; det har exem-

pelvis okat kraftdjurssamlingen med 20 procent nya arter, och
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af straldjur erhoUos, genom ofta upprepad svabling, en mangd

former i ett utomordentligt antal af individer. Sa var t. ex.

forhallandet med arterna af slagtena Ophiacantha, Ctenodi-

scus, Archaster och Asterias. Ej sallan upphamtade svabeln

pa en gang hundratals individer af samma art. Vidare funno

vi, hvarpa i zoologiskt afseende maste laggas sarskild vigt,

tva mycket markvardiga djurformer, det ena en representant

af straldjurens klass, det andra af sjopennornas (pennatuli-

dernas) grupp bland koralldjuren.

Det forstniimnda af dessa djur svablades upp redan under

1875 ars expedition af Theel fran stort djup vid Novaja

Semljas ostkust ej langt fran Matotschkin Schars ostra myn-

ning. Da fans det i endast fa exemplar; nu hopbragte vi

deraf ett betydligt antal, mellan 60 och 70 stycken. Det ar

en fore den tiden okand sjogurka (holothurioi'd), som skiljer

sig mycket fran de fiesta andra af samma grupp genom det

yttres fullkomligt bilaterala symnietri, men afviker fran alia

genom sin habitus och sin anatomiska bygnad och staller

sig salunda ensam sasom representant for en ny familj bland

straldjuren. Hon har sedermera af sin forste upptackare

Theel blifvit utforligt beskrifven och i detalj ypperligt afbil-

dad under namnet Elpidia glaciaUs.

Det andra markliga djuret ar en Umbellula af ungefar

halfannan fots langd, som hamtades upp fran 130 famnars

djup soderut fran kap Middendorff norr om 76 breddgraden.

Det ar en af de storsta sallsyntheter inom djurriket, sasom

man kan finna af foljande upplysningar. Tva exemplar af

slagtet Umbellula, de forsta om hvilka vi ega nagon kanne-

dom, sagas hafva blifvit funna vid kusten af Gronland fore

midten af forra arhundradet. Efter en af Ellis och Mylius

forst gifven beskrifning inregistrerades djuret af Linne ar 1758

i bans Systema Naturae under benamningen Isis encrinus.
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Hvart originalexemplaren ta-

git vagen ar obekant. Den

gatlika djurformen, sasom

man af beskrifningarna kun-

de sluta sig till den, bar

varit foremal for manga tolk-

ningar, tills d:r J. Lindahl

under den svenska expeditio-

nen till Gronland 1871 lyc-

kades i Baffins bay dragga

upp tva exemplar deraf och i

Vetenskapsakademins Hand-

lingar noggrant beskref dess

inre bygnad. Efter denna

tid hafva individer af samma

slilgte fimnitK forst af engelska Challengerexpeditionen 1873

melkn Portugal och Madeira, af samma expedition mellan

Prins Edvards 5 och Kerguelens land samt mojligen pa nagra

andra stallen i det antarktiska hafvet, derefter af osterrikisk-

ungariska ex^editionen 1873 mellan Novaja Semlja och Frans

Josefs land (det enda exemplaret gick forloradt, da Tegetthoff

ofvergafs), vidare sommarn 1876 af norska Atlanterhafs-

expeditionen utanfor Norges vestkust, och slutligen af oss i

Kariska hafvet. Det ar saledes en djurform af vidstrackt

utbredning, men ytterst sallsynt forekomst.

UmbeUula.



En dag vid nedre Jenisej.

Den kortlifvade sommarns dagar voro snart raknade.

Digra regnmoln och tunga cumuli hade nastan standigt gomt

solen for vara blickar, och omgifningen, afven under arets

vackraste tid enformig att skada, syntes antaga ett allvarli-

gare och dystrare utseende. Sommarvarmen, i foi^ening med

andra nodvandiga betingelser, hade redan bragt flertalet orter

till fruktbildning; der visade sig ej ofta nagon fordrojd blomma

i sin fulla fagring. Hosten hade redan begynt teckna deras

kronor och blad med sin egendomhga brungula farg, och

qvicksilfverpelaren i lufttermometern hojde sig myeket sallan

ofver tolf pa den hundragradiga skalan. Vi hade hunnit rned

hvad goras skulle, vi hade arbetat och skordat pa land och

sjo, vi hade sa omsorgsfullt och traget som mojhgt var skaffat

OSS ett godt naturhistoriskt material, vi hade slutligen — belt

ofrivilligt naturligen — satt Ymer pa grand ett par ganger;

men allt det der var ingenting besynnerligt, ingenting som

korsade vara planer. Funderingarna ofver vara soderifran

vantade kamraters uteblifvande voro, jamte bokliga studier,

nu mera nara nog det enda, som skaffade vara hjernor nagon

sysselsattning. Afventyret pa grundet vid Mesenkin, der vi

for ett ar sedan voro nara att ga till botten, hade vi i friskt

minne, men denna sommars expedition hade annu icke dertill

uppvisat ett motstycke. Ett litet afventyr kunde vara ganska

helsosamt. Omstandigheterna forenade sig nu andthgen att

bjuda oss pa ett sadant.
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Det var den 29 augusti, den fjortonde dagen i ordningen

af dem, som vi hittills tillbragt pa, Jenisejfloden. Ymer lag

forankrad pa nagra kabellangders afstand fran hogra fiod-

stranden, med knappast Ire famnars vatten under kolen.

Morgonen hade visserligen varit regnig, men vinden var svag

sydvest ocb vagrorelsen obetydlig. Ingenting, icke ens baro-

metern, lydde pa nagon hastig och ovantad vaderleksvexling.

Tiden kunde icke mordas genom liitja och orkesloshet, derfor

blef nu en landstigning beramad, sa mangrann som mojligL

For sed hade dittills varit att aldrig foretaga en landexkur-

sion utan fuUstandig utrustning, och till denna horde sasom

oundgangligen nodvandig en stor korg, som inneslot for minst

ett dygn erforderliga lifsmedel, alltid stod fardig pa sin be-

stamda plats och annu ingen gang blifvit qvarglomd. Det

skulle nu bli en riktigt grundlig exkursion for vetenskapligt

syfte, nu skulle der letas efter mammutben, markviirdiga ox-

skallar och subfossila sniickor, derfor gingo vi sju man i

land, och hunden »Rapp», som visat sig ega mycken bojelse

for och formaga att grafva ut och fanga lemlar, fick siirskildt

.tillstand iii\ folja med. Foremal som han var, synnerligast

nar det galde en landstigning, for vara smekningar och vart

intresse, blef han orsaken dertill, att ingen tankte pa mat-

korgen. Den stannade om bord. Glomskan deraf var en af

de vasenthgaste orsakerna till vart afventyr.

Komna i land, delade vi oss i tre partier, som gingo at

skilda hall, ett utmed stranden, ett annat uppf5r en lang och

djup dalgang, ett tredje till en brant strandafsats, rik pa

subfossila snackor och musslor. Medan vi sa fordelade ar-

betat nagon tid, springer vinden om till nordvest, bans styrka

borjar oka sig i betanklig grad, och luften blir tjock och

disig: Jag sysslade som bast i den branta strandafsatsen,

da det begynte kannas nagot kallt om oronen, och fingrarnas
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muskier gjorde allvarliga ansatser att vagra viljan sin tjenst.

Nar jag gaf mig tid att se mig om, slogo mig snoflingor i

ansigtet, himlen var mork som under en oktoberdags skym-

ning, och flodvagorna aflades att i bradskande fart na stran-

den. Ej langt aflagsen, visade Ymer sina svangande konturer

genom ett ganska tatt snoglopp. Efter nagra minuter syntes

nagra personer vid baten, om en stund voro vi alia forsam-

lade pa samma stalle. Det hastiga och fuUkomligt ovantade

omslaget i vaderleken hade kallat oss dit.

Nu var fragan att sa skyndsamt som mojligt komma
om bord. Ftirdiga att cigonblickligen siitta arorna i rorelse,

forenade vi sju mans krafter till gemensamt och samtidigt

arbete, och med matematisk noggranhet riktades den for-

traffliga fangstbalen ratvinkligt mot de skummande vagorna.

I ett nu stottes baten fran land och gjordes flott, men vagor-

nas forenade styrka blef oss ofvermaktig, den slungade var

starka och val manovrerade farkost hansynslost tillbaka mot

strandbradden. Vart arbete hade varit fafangligt. Att gora

om forsoket igen hade utan tvifvel blifvit lika fruktlost.

Med en naturforskares kalla resignation besloto vi att

se tiden an. Langre iin ett dygn, sa beraknade vi, kunde

icke gerna var forbindelse med Ymer blifva afbruten, ty

stormens i-aseri kunde antagligen icke fortvara efter detta

tidsforlopp. Vi hade redan gjort klart for oss, att det kunde

blifva nodvandigt att genomga ett belt dygns svaltkur, vi hade,

hvar och en pa sitt satt, genomtankt de forsakelser, som om-

standigheterna kunde lagga pa oss, vi hade, med ett ord,

fuUkomligt left oss in i den narmasle tidens situation. Vi

plockade drifvedsstockar och trapinnar pa stranden, forde

dem till den djupa dalgangen och redde sa en stor stockeld.

Pa kullarna narmast omkring sopade stormen fram med for-

farande fart, bans styrka var orkanlik, och den, som dristade
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sig dit upp, aterkom med snopiskadt aiisigte och efter all-

varliga anstrangningar att icke blifva omkullblast. I den

djupa dalgangen deremot var man jamforelsevis vill skyddad,

stormen hade icke tid att dr5ja vid en sadan obetydlighet.

Var belagenhet var visserligen icke afundsviird, men den var

icke heller, sa omattljgt vidrig, och vi fingo trosta oss med,

att »samre kunde man ha det». Vi frojdades at var stock-

eld, vi skamtade och pratade. Medan ena sidan af var leka-

men obarmhertigt piskades af snostormen, fick den andra

njuta af en ofverdrifven varmes behag; genom regelmassigt

afpassad frontforandring sorjdes for baggederas lust och olust

i lika matt. Ett par cigarrer skankte nagon trost i bedrof-

velsen, men den trosten gick snart upp i rok.

Emellertid hade man fran Ymer noggrant bevakat vara

rorelser och forehafvanden. Man hade gifvit akt pa vart

fafanga forsok att skeppa oss om bord, man hade vidare sett

oss gora upp var stockeld, man inbillade sig nu, i sin intel-

ligenta enkelhet, att denna eld betydde ett stort utropstecken,

satt efter det underforstadda ordet »mat». A var sida hade

vi naturiigen ocksa ogonen riktade pa Ymer, som under vald-

samt arbete tog den ena stortsjon efter den andra ofver

bogen. Ett, tu, tre hissas flaggan i topp; hon firas ner efter

en stund. Hvad mande delta betyda? Ett obegripligt signal-

sprak! Vi stodo der verkligen som sju sorgliga fragetecken.

Vi hollo rad och kommo till det resultat, att angbaten svaf-

vade i fara. Har var intet annat att gora an att forsoka

taga oss om bord.

Vi skyndade till baten, satte den ater i vattnet efter alia

konstens och nodvandighetens fordringar, men vi kunde ingen-

ting utratta. Vagornas raseri var storre an forut, en ara fick

satta lifvet till, baten fyldes med vatten och slungades han-

synslosare an forra gangen mot land. Med beklamda hjertan
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vande vi ater till var stockeld, nagra efter ett foga angenamt

fotbad.

Aterigen gick flaggan i topp. Hvad i all verlden kunde

vara pa farde! Behofde Ymer ovilkorligt var hjelp? — Det

forefoll OSS sa. I vara hjernverkstader forsiggick sannerligen

ett pinsamt och olidligt arbete. For tredje gangen gjordes

atef igen ett f6rs5k att satta ut baten, men resultatet blef en

upprepning af hvad forut skett. Att under narvarande for-

hallanden ga otxi bord stod ej i mensklig makt. Vara far-

hagor for angbatens viil voro drifna till sin spets, och kap-

tenen, som befann sig bland oss, pinades af en Tantali qval.

For en stund sedan hade man sett, att afven styrbords ketting

var ute, angbaten befann sig foljaktligen i drift, nu tyckte

man sig se endast en ketting, den andra vore saledes sprun-

gen. Man hade att befara det varsta.

Till raga pa f5rskraekelsen fingo vi nu se, huru man

pa angbaten losgjorde styrbords bat. Det gick mycket lang-

samt med dennas nedfirande, vi kunde icke ratt begripa, huru

det skulle lyckas att satta ut den, utan att den kantrade —
vi stodo med den spandaste uppmarksamhet i verlden och

afvaktade utgangen af ett forsok, som vi ansago vaghalsigt och

dumt. Alls icke kunde vi begripa, hvad man asyftade med

batens nedfirande. Ville man soka hamta oss? Helt sakert.

Den hlla brackliga baten kom lyckligt i vattnet, han

kantrade icke. Men baten narmade sig icke direkt mot stran-

den, han afliigsnade sig ratt akterut fran fartyget, i en rikt-

ning foljaktligen, som var nara nog parallel med stranden.

Han roddes icke heller, ty batkarlarne stodo ofta alia tre

uppratta. Vi togo nu for gifvet, att man var utgangen for

att loda, en mycket prisvard forsigtighet, framkallad, enligt

var tanke, af angbatens formodade drift. — Men snart visade

sig, att icke heller detta vart antagande var riktigt.
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Sent omsider kommo vi under fund med ratta orsaken

till de besynnerliga fartygssignalerna och batens utsattande.

Batkarlarne manovrerade med en stor tingest, som deras bat

forde pa slap och som omsevis hojde sig pa och sankte sig

mellan vagryggarna. Nar baten med sin tingest efter mycket

brak och lang tidsutdragt narmade sig land, befans denna

vara en stor tunna.

Nu svafvade vi ej langre i nagon villradighet. Baten

narmade sig stranden sa langt mojligt var, taget, som forenat

denna med tunnan, kapades, baten vinsciiades tillbaka till

fartyget, och tunnan slungades af branningarna mot stranden.

Vi jublade af gladje, och ett behagligt leende spelade ofver

vara anleten. Tunnan bars i procession till stockelden. Hon

oppnades och befans innehalla lifsfornodenheter af hvarje-

handa slag jiimte en skrifvelse, som tillonskade oss god aptit.

De siinda till storsta delon konserverade fodoamnenas tillred-

ning var nagra minuters vcrk. AnriiUningarna smakade oss

lukulliskt, och apliten var okonstlad.

Den orkanlika stormen hade nu lagt sig betydligt, sa att

vi mot aftonen kunde satta ut var bat och ga om bord. Tva

timmar efter det vi * aterkommit till fartyget var allt lugnt och

stilla, och vara farhagor for fartygets val visade sig fullkom-

ligt ogrundade. Vi glomde snart vart lilla afventyr och talade

ej mer derom; men iinnu vid midnattstimmen paminte mig

de doende flammorna fran stockelden i dalgangen om den

flydda dagens onodiga bekymmer.
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1.

Professor Nordenskiolds program. Vegas bemanning

och utrustning.

Efter hemkomsten fran sin andra fard till Jenisej (1876)

trodde sig professor Nordenskiold kunna forklara, att det

oppna farvatten, som tva ar a rad lemnat honom fri passage

ofver det sedan gammalt ilia beryktade Kariska hafvet, enligt

all sannolikhet strackte sig anda bort till Berings sund, och

att saledes en kringsegling af gamla verlden vore tnojlig.

»Natur]igt var», skrifver ban, »att jag skulle soka fullfolja

det uppslag till nya vigtiga npptiioklor, som hiir yppade sig.

Det galde ju losandet af en gcogralisk uppgift, framtrangan-

det nordostra vagen till Kina och Japan, hvilken sedan mer
an trenne arhundraden utgjort foremal for taflan bland verl-

dens forsta handelsstater och djerfvaste sjofarare, och hvars

utforande, cm man uppfattar den som en kringsegling af

gamla verlden, redan for artusenden tillbaka varit ett onsk-

ningsmal for geograferna. Jag beslot derfor till en borjan

att for andamalet anvanda de penningmedel, som herr A.

Sibiriakoff efter min aterkomst fran 1876 ars fard stalt till

mitt forfogande for fortsattning af undersokningarna i det

sibiriska Ishafvet. For en fard af den utstrackning, hvarom

nu var fraga, var dock denna summa alldeles otillracklig.

Med anledning haraf vande jag mig till H. M. Konungen med
forfragan, huruvida den patankta sjofarden kunde i afseende

a sin utrustning rakna pa nagot understod fran allmanna

medel. Konung Oscar, som redan sasom arffurste lemnat ett
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rikligt bidrag till den Torellska expeditionen 1861, omfattade

genast mitt forslag med synnerlig varma och lofvade att inom

kort for radplagning i amnet till sig sammankalla de svenska

Jenisejfararne och andra f5r vara forskningsfarder i norden

intresserade man, samt uppmanade mig att till dess vara

beredd att fuUstandigt framlagga de skal, hvarpa jag grun-

dade min fran den allmanna uppfattningen sa afvikande

mening rorande isforhallandena i hafvet vid Sibiriens nordkust.

»Denna sammankomst, hvilken kan betraktas som Vega-

expeditionens fodelsedag, egde rum pa Stockholms slott den

26 januari 1877 och inleddes med en middag, till hvilken

en mangd personer voro inbjudna, bland dem de i Stock-

holm for tillfallet befintliga medlemmarne af svenska konunga-

huset, prins Hans af Glucksburg, grosshandlaren d:r Oscar

Dickson, statsradet och chefen for sjoforsvarsdepartementet

friherre F. W. von Otter, bekant for sjoresor i de arktiska

farvattnen 1868 och 1871, docenten F. R. Kjellman, d:r A.

Stuxberg, den forre deltagare i ofvervintringen vid Mosselbay

1872—73 och Jenisejfarden 1875, den senare i Jenisej-

resorna 1875 och 1876, samt docenterna Theel och A. N.

Lundstrom, bada deltagare i 1875 ars Jenisejfard.

»Efter middagen framlades programmet for den tilltankta

resan, ungefar i den form, i hvilken detsamma sedermera

blifvit pa flere sprak i tryck offentliggjordt. Harefter upp-

stod en liflig radplagning, hvarunder skal anfordes for och

mot planens utforbarhet. I synnerhet gaf fragan om isfor-

hallandena och hafsstrommarna vid kap Tscheljuskin anled-

ning till ett utforligt meningsutbyte. Slutet pa detta blef, att

Hans Majestat forst af alia forklarade sig ofvertygad om rese-

planens utforbarhet och beredd att ej allenast sasom konung,

utan iifven som enskild man kraftigt understodja foretaget.

Grosshandlaren d:r Oscar Dickson delade H. M. Konuogens



PROFESSOR KORDENSKIOLDS PROGRAM. 193

asigt och lofvade bidraga till de betydliga omkostnader, som

den nya upptacktsfarden erfordrade. Det blef den sjette resa

till de hognordiska farvattnen, hvilken d:r 0. Dickson till

storre eller mindre del bekostat. D:r 0. Dickson blef seder-

mera Vegafardens bankir, i det ban till betydlig del forskot-

terade omkostnaderna for densamma, men efler aterkomsten

blefvo dessa jamt fordelade mellan H. M. Konungen, d:r

Dickson och herr Sibiriakoff.»

Langre fram pa aret, den 14 juli 1877, aflat professor

Nordenskiold till H. M. Konungen rorande 1878 ars ishafs-

fard en framstallning, ur hvilken det kan vara lampligt att bar

anfora foljande utdrag. Framstallningens borjan lyder:

»De forskningsfarder, som under de senare artiondena

fran Sverige afgatt mot norden, hafva redan langesedan er-

h&llit en verkligt nationel betydelse genom det lifliga intresse,

med livilkel dn omfatlaLs dfveralll srivjll inom som utom foster-

landet, genom do belydaiide summor, som pS. dem offrats af

staten och framforallt cnskilda personer, gonom den praktiska

skola de utgjort for ofver trettio svenska naturforskare, genom

de vigtiga vetenskapliga och geografiska resultat de lemnat

och genom det material till vetenskaplig forskning, som genom

dem hembragts till Sveriges Riksmuseum och som gjort delta

i afseende a arktiska naturforemal till det rikaste i verlden.

Hartill komma upptackter och undersokningar, som redan

blifvit eller lofva alt i en framtid blifva af praklisk betydelse,

t. ex. expeditionernas meleorologiska och hydrografiska arbe-

ten, deras omfattande undersokning at sal- och hvalrossfang-

slen i polarhafven, pavisandet af den forut ej anade fiskrike-

domen vid Spelsbergens kuster, upptackter pa Beeren Eiland

och Spetsbergen af betydande kol- och fosfatlager, hvilka i

en framtid bora blifva af stor ekonomisk betydelse for nar-

llggande lander, och framforallt de tvanne sista expeditioner-

Stuxberg, Vegas fard o. s. i\ 13
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nas lyckliga framtrangande till mynningen af de stora, till

granserna mot Kina segelbara sibiriska floderna Ob och Jeni-

sej, hvarigenom ett manghundraarigt sjofartsproblem andtligen

Yunnit sin losning.

»Men just de resultat, som redan vunnits, mana till fort-

sattning, i synnerhet som de tvanne sista expeditionerna oppnat

ett nytt, i vetenskapligt och jag vagar afven saga praktiskt

hanseende utomordentligt lofvande forskningsfalt, namligen

den oster om Jenisejs mynning belagna delen af Ishafvet.

Annu i vara dagar, i telegrafens och angans tidehvarf, moter

man har ett i vetenskapligt hanseende nytt, forut oberordt

forskningsomrade. Ja hela den ofantliga ocean, som utbre-

der sig ofver 90 langdgrader fran Jenisejs mynning, forbi

kap Tscheljuskin, de gamle geografernas Promontorium

Tabin, till Wrangels land, har, om man undantager farder

med storre eller mindre batar langs med striinderna, aldrig

annu plojfs af nagon fartygskSl och aldrig skadat en angares

rokpelare.

»Det ar dessa forhallanden som foranledt mig att s5ka

astadkomma medel till en i vetenskapligt och nautiskt han-

seende sa fullstiindigt som mojligt utrustad expedition, hvilken

skulle hafva till uppgift att i geografiskt, hydrografiskt och

naturhistoriskt hanseende undersoka Norra Ishafvet bortom

Jenisejs mynning, om mojhgt till Berings sund. Man kan,

utan fara att saga for mycket, pasta, att ett mer lofvande

forskningsomrade sedan Cooks beromda resor i Stilla Ocea-

nen ej forelegat nagon forskningsexpedition, om blott isfor-

hallandena medgifva att med en dertill lamplig angare fram-

tranga i detta haf. For att kunna doma harom, torde det

vara af noden att kasta en kort aterblick ofver de forsok,

som gjorts att framtranga a den vag, som den ifragasatta

expeditionen skulle fa till uppgift att betrada.»



PROFESSOR NORDENSKIOLDS PROGRAM. 195

Sedan professor Nordenskiold harefter i korthet redogjort

for Liitkes resor langs Novaja Semlja 1821—24, de vagar,

som vesterifran leda in till Kariska hafvet, och slutligen

ryssarnes kartlaggning af kuststrackan fran Jenisej till kap

Tscheljuskin, fortsatter han:

»Af hvad ofvanstaende anforts ar tydligt, att man for det

narvarande icke eger nagon fullstandig, pa verkliga iakttagel-

ser grundad kunskap om de hydrografiska forhallandena pa

kuststrackan mellan Jenisej och kap Tscheljuskin. Jag anser

dock, att man under September och mojligen senare delen

af augusti manad bor kunna med full sakerhet parakna att

bar erhalla ett isfritt vatten eller atminstone en bred isfri

ranna langs med kusten, pa grund af de ofantliga massor

varmt vatten, som de i Hogasiens stepper upprinnande flo-

derna Ob, Irtisch och Jenisej bar utgjuta i hafvet, efter att

hai'va upptngit vatten fran ett under augusti manad ofverallt

starkt uppvarmdi. (lodoinrade, slorre iln sammanlagdt alia de

floders, som utfalla i Medelbafvet och Svarta hafvet.

»Mellan Dicksons hamn och Hviton framgar derfor en

valdig s5tvattensstr6m, till en borjan mot norden. Det infly-

tande, som jordens rotation utofvar i dessa hoga breddgrader

pa strommar, som framlopa ungefar i meridianens riktning,

ar dock mycket betydligt och ger at soderifran kommande

strommar en ostlig aflankning. Till foijd baraf maste Ob-

Jenisejs flodvatten till en borjan hallas liksom instangdt i en

egen stromfara langs med Tajmyrlandets kust, anda tills

strommen bortom kap Tscheljuskin obehindradt kan framlopa

mot nordost eller oster. Nara utloppet af de storre floderna

bar jag under lugnt vader i denna strom ungefar vid 74** n.

br. iakttagit en varmegrad, uppgaende utanfor Jenisej till

+ 0",4 (den 17 augusti 187.5), utanfor Ob till + 8»,o (den

10 augusti samma ar). Sasom vanligt astadkommer denna
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soderifran kommande strom dels en kail undervattensstrom,

som vid storm latt blandar sig med ytvattnet och afkyler det-

samma, dels pa ytan en nordlig, kail, isbestrodd motstrom,

hvilken till foljd af Jordens omlopp far en vestlig aflankning

och som tydligen framgar fran oppningen mellan kap Tschel-

juskin och Novaja Semljas nordspets mot ostra sidan af denna

<5 och torde vara orsaken till de stora drifismassor, som om

sommarn aro pressade mot Novaja Semljas ostkust. Enligt

min cgen erfarenhet och enligt enstammig utsaga af fangst-

milnnen bortsmalter denna is om hosten nastan fuUstandigt.

»F6r att bedoma det afstand, pa hvilket den fran Ob-

Jenisej kommande strommen kan undanskjuta drifisen, bor

man erinra sig, att iifven en mycket svag strom utofvar in-

flytande pa isens lage, och att t. ex. strommen fran Plata-

floden, hvars vattenmangd dock icke torde uppga till Ob-

Jenisejs, annu ar tydligt markbar pa ett afstand af 1500

kilometer fran flodmynningen, d. v. s. pa ungefar 3 ganger

sa langt hall som afstandet fran Dicksons hamn till kap

Tscheljuskin. Den enda hafsvik, som kan jamforas med Ka-

riska hafvet i afseende a storleken af det omrade, som ge-

nomkorsas af de i viken mynnande floderna, ar Mexikanska

viken. Flodstr5mmarne harifran anses maktigt bidraga till

golfstrSmmen.

»Afven vindarna, hvilka under hostmanaderna i dessa

trakter ofta blasa fran nordost, torde i sin man bidraga att

halla en bred, nagot sa nar isfri ranna langs med den bar

ifragavarande kuststrackan.

»Den erfarenhet vi ega rorande farvattnet fran kap

Tscheljuskin osterut emot Lena grundar sig hufvudsakligast

pa iakttagelser af de expeditioner, som fore medlet af forra

arhundradet af ryska regeringen utsiindes att kartlagga Asiens

nordligaste del. For ett riktigt bedomande af de resultat,
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Horn vunnits, iniiKl.e inaii, mod fiilll orkiinnandc af det stora

mod, den ntomordenlliKa ihilrdisliel: och dea motstandskraft

mot modor ooli besviirliKheter af alia slag, som alltid utmarkt

i\('.\[ ryaka polarfararen, fortfarande hafva i minnet, att sjofar-

dcnui MlCiirdoH iikkI smS, sogelFartyg af ett bygnadssiilt, som

crior luilidims fonlringar iir alldeles oanvandbart for farkoster,

bestiimda (iir sogiing i oppet haf, och allt for svagt for att

kunna tala mote med is. De saknade vidare ej allenast nu-

tidens maktiga hjelpmedel angan, utan afven en ordentlig,

fur verklig manovrering lampad segelrigg, samt voro till huf-

vudsaklig del bemannade med en besat'tning fran Sibiriens

(lodstriinder, hvilken aldrig forut sett oceanens vatten, erfarit

verklig sjogang eller profvat seglats bland hafsis. Med be-

horigt afseende pa dessa forhallanden synes mig nedan an-

forda resor ovilkorligen tala derfor, att man iifven bar under

hosten bor kunna pariikna ett farbart haf.»

Nu redogores ytterligare for Prontschischtscheffs, Laptjeffs,

Deschneffs, Cooks med fleres farder utefter ostra Sibiriens

ishafskust, afvensom for de underrattelser herr Sibiriakoff in-

hamtat rorande isforhallandena utmed namda kuststracka.

Harpa fortsatter prof. Nordenski51d:

»Af hvad jag salunda anfort framgar:

att den norr qm Sibiriens nordkust belagna oceanen

mellan Jenisejs mynning och Tschaun-bay aldrig plojts af

kolen pa ett verkligt sjodugligt fartyg, an mindre befarits af

nagon for fard bland is sarskildt utrustad angare;

att de smarre fartyg, med hvilka man s5kt befara denna

del af verldshafvet, aldrig vagat sig synnerligen langt fran

kusten;

att ett oppet haf vid frisk vind varit for dem lika for-

derfligt, ja forderfligare iin ett haf betackt med drifis;

att de nastan alltid sokt nagon lamplig vinterhamn just
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vid den tid af aret, da hafvet blir mest isfritt, namligen sen-

sommarn eller hosten;

att delta oaktadt hafvet fran kap Tscheljuskin till Be-

rings sund upprepade ganger befarits, om man ock ej lyckats

tillryggalagga hela strackan pa en gang;

att det under vintern langs med kusten, men lormodli-

gen ej i det oppna hafvet, bildade istacket hvarje sommar

brytes och ger upphof till vidstrackta drifisfalt, som an af

palandsvind drifvas mot kusten, an af sydlig vind drifvas ut

till hafs, dock aldrig langre an att isen kommer ater efter

nigra dagars nordlig vind, hvadan det synes sannolikt, att

det sibiriska hafvet ar sa att saga afstangdl fran det egent-

liga polarhafvet genom en serie oar, af hvilka man for nar-

varande endast kanner Wrangels land och de oar, som bilda

Nya Sibirien.

»Med anledning haraf synes det mig sannolikt, att en

for andamalet val utrustad angare skall kunna, utan att mota

allt for manga svarigheter, atminstone till foljd af ishinder,

under hosten pa nigra fl dagar framtranga denna vag och

derigenom ej allenast losa en f5r Irhundraden tillbaka upp-

stald geografisk uppgift, utan afven blifva i tillfalle att med

alia de hjelpmedel, som numera kunna stallas vetenskaps-

mannen till buds, i geografiskt, hydrografiskt, geologiskt och

naturhistoriskt hanseende undersoka ett forut i dessa han-

seenden nastan okandt haf af ofantlig utstrackning.»

For den tillarnade expeditionens rakning inkoptes af

svenska bolaget »Ishafvet» i G5teborg Ingaren Vega, som

bygts i Bremerhaven 1872—73 for fangstfart pa Ishafvet.

Vegas dragtighet utgjorde 357 registertons, hennes langd och

bredd i dack voro resp. 140 och 25 fot, langd i kolen 126,6
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lot, rummets djup 16 fot. Hennes inredning blef efter in-

kopet nagot forandrad med hansyn till mojligen intraffande

ofvervintring; den utfordes till storsta delen pa orlogsvarfvet

i Karlskrona. Hon var fullstandigt riggad som barkskepp

och hade en angmaskin efter Wolffska systemet af 60 hast-

krafter, hvilken kunde framdrifva fartyget med 7 knops fart,

da kolatgangen ufgjorde 12 kubikfot i timmen. Hennes sidor

voro sardeles fasta och fjocka och bestodo af fyra lager^-^'

af tillsammans 23 verktums tjocklek. Langst forut lag tross-

boltnen — manskapets sofrum och kok; dess langd var 25

fot, bredd 19 fot och kubikinnehall 2,800 kubikfot. Akterut

lag gunrummet; det var 19 fot langt, 9 fot bredt och hade

en rymd af 1,0-iO kubikfot.

Expeditionens deltagare, valde af'^dess befalhafvare och

chef, voro foljande:

A. E. Nordenakiold, professor, expeditionens

befalhafvare, fodd is/^i 1832.

A. A. L. Palander, lojtnant, numera kom-

mendorkapten i kgl. svenska flottan, chef

a angbaten Vega » Yio 1840.

F. R. Kjellman, fil. d:r, docent, forestandare

for expeditionens botaniska arbeten » i/^^ 1846.

A. J. Stuxberg, fil. d:r, forestandare for ex-

peditionens zoologiska arbeten » is/^ 1849.

E. Almquisi, med. kand., expeditionens lakare,

likenolog » 10/^1852.

* Namligen
: a) garnering af ek i, b) spant 12, c) bordlaggning 4,

d) yttre bordlaggning eller s. k. ishud (af »greenheart» = Laurus chloro-

xylon) 3 verktum.
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E. C. Brusewits, lojtnant, numera kapten i

kg], svenska flottan, sekond a Vega fodd
Yj., 1844.

G. Booe, lojtnant i kgl. italienska flottan, fore-

standare for expeditionens hydrografiska ar-

beten » a.y^^ i853.

A. Hovgaard, lojtnant i kgl. danska flottan,

forestandare for expeditionens magnetiska

och meteorologiska arbeten » y^^ 1853.

O. Nordqvist, lojtnant vid kejserl. ryska fa-

miljens skarpskyttebataljon, tolk och zoolog » 2oy^ \QbQ.

R. Nilsson, skeppare »

F. A. Pettersson, l:ste maskinist , »

O. Nordstrom, 2:dre maskinist »

C. Carlstrom, eldare »

O. Ingelsson, eldare »

O. Oman, matros »

G. Carlsson, matros »

C. Lundgren, matros »

O. Hansson, matros »

D. Asplund, batsman, kock »

C. J. Smalanning, batsman »

C. Leoin, batsman, hofmastare »

P. M. Lustig, batsman »

v.. Ljungstrom, batsman »

P. Lind, batsman »

P. O. Fdste, batsman »

S. Andersson, timmerman »

J. Haugan, fangstman »

P. Johnsen, fangstman »

P. Siverisen, fangstman »

3/i 1837.

Vt 1835.

21/2 1855.

I'Via 1845.

V3 1849.

^Vi 1843.

% 1843.

5/7 1851.

«/i 1856.

2«/i 1827.

"/g 1839.

^Vi 1844.

23/, 1845.

1% 1845.

«/s 1856.

2% 1856.

% 1847.

% 1825.

1% 1845.

3/1 1853.
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Th. A. Bosirom, handtlangare at vetenskaps-

mannen* fodd ^Vs 1857.

Expeditionen utrustades for tva ar. Provianten anskaf-

fades fran flere hall, konserverna till storsta delen fran Beau-

vais & ko. i Kopenhamn, till nagon mindre del fran Z. Wik-

strom i Stockholm. Har nagra uppgifter om proviantforradets

storlek: salt kott 3,120 ^, salt flask 3,120 H, rokt flask 2,300

€S, biffstek (preserverad) 3,000 portioner, olika sorter af pre-

serveradt kott 9,000 portioner, mjol och brod 30,500 &, po-

tatis (preserverad) 1,872 €il, gronsaker (preserverade) 700 iS,

16k (preserverad) 12,480 portioner, surkal 2,400 &, korngryn

2,300 kannor, risgryn 1,500 #, smor 3,600 #, socker 3,900

<^, kaffe 1,500 &, te 350 €/, branvin och rom 400 kannor.

* Skepparen, forste och andre maskinisten, kocken, hofmastaren

(som ombesorjde matlagningen och serveringen for gunrummet), timmer-

mannen, de tva eldarne, matroserna och batsmannen tillhorde k. svenska

flottan. Ingen af dem var utkommenderad, utan de voro utvalda bland

ett par hundra, som anmalt sig vilja deltaga i ishafsexpeditionen. Bats-

mannen Ljungstrom hade deltagit i 1871 och 1872—1873 ars ishafsfar-

der. Forste maskinisten Pettersson var maskinist pa Ingegerd under dess

Gronlandsresa 1871. En af matroserna hade deltagit i denna fard^ och

en annan af dem var med pa ofvervintringsexpeditionen 1872—1873.

Haugan och de Iva andra fangstmannen engagerades i Tromso. Den

forstuamnde hade forut under en lang foljd af ar fort eget fartyg till

Spetsbergen och Novaja Semlja och var kand sasom en af den norska

ishafsflottans lyckligaste fangstman.

At vetenskapsnaannen och officerarne hade Nordenskiold forut del-

tagit i svenska expeditionerna till Spetsbergen 1858 och 1861 samt sasom

chef ledt expeditionerna till Spetsbergen 1864, 1868 och 1872—73, till

Gronland 1870 samt till Novaja Semlja och Jenisej 1875 och 1876; Pa-

lander hade tjenstgjort sasom sekond a Sofia under 1868 ars Spetsbergs-

expedition och sasom chef a Polhem under ofvervintringsexpeditionen

till Spetsbergen 1872—73; Kjellman hade deltagit i samma ofvervintrings-

expedition samt i Jenisej expeditionen 1875; forfattaren hade deltagit i de

bada Jenisejexpeditionerna 1876 och 1876; Brusewitz hade deltagit i

expeditionen till Gronland 1871.
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For manskapets extra bekladnad medtogs foljande: ylle-

kalsonger 100 par, yllelif 100 st., helsingorsmossor 50 st.,

baschliker 30 st., yllestrumpor (korta och langa) 400 par,

yllevantar 200 par, skinnvantar 30 par, segelduksstoflar 60

par, sjostoflar 15 par, regnkostymer 15 st., bussaronger 30

St., renskinnskostymer 30 st., renskinnshudar 30 st., kommis-

klade 70 fot, ylle till fotlappar i segelduksstoflarna 162 fot,

sennegrijs att lagga i stoflarna 16 saekar, snoglasogon o. s. v.

Spisordningen var uppgjord pa foljande satt:

N:o 1. Sondag.

Frukost: smor 6 ort, kaffe 10 ort, socker 7,5 ort.

Middag: salt flask 75 ort, surkal eller preserverad hvitkal 75

ort, preserverad potatis 12 ort, preserv. gronsaker 5,6 ort,

kottextrakt 1,5 ort, risgryn 50 ort, russin och korinter 5

ort, branvin eller rom 2 kub.-tum.

Afton: smor 6 ort, te 1,5 ort, socker 7,5 ort, korngryn 10

kub.-tum, ost 12 ort.

N:o 2. Mandag, Onsdag, Freda g.

Frukost lika med n:o 1.

Middag: preserveradt kott 1 portion, preserv. potatis 12 ort,

preserv. gronsaker 5,5 ort, preserv. 16k 1 portion, kott-

extrakt 1,5 ort, branvin eller rom 2 kub.-tum.

Afton lika med n:o 1, utan ost.

N:o 3. Torsdag.

Frukost lika med n:o 1. •

Middag: salt flask 1 &, arter 10 kub.-tum, kottextrakt 1,5 ort,

korngryn 2 kub.-tum, branvin eller rom 2 kub.-tum.

Afton lika med n:o 2.
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N:o 4. Tisdag.

Frukost: smor 6 ort, chokolad 10 ort, socker 7,5 ort.

Middag: salt kott 1 it, maccaroni 15 ort (eller bruna honor

10 kub.-tum, eller preserverade grona arter 1 portion),

I'ruktsoppa 1 portion*, branvin eller rom 2 kub.-tum.

ARon lika med n:o 2.

N:o 5. Lordag.

I^'rukost lika med n:o 4.

Middag: preserverad pannbiff eller biffstek 1 portion, preserv.

potatis 12 ort, preserv. 16k 1 portion, branvin eller rom 2

kul)- liim.

Afton lika nuMi n:o 2.

IHiiin nl'viuiHlftonde eriioll hvarje man dagligen 1,25 ii

liirkiMll I I eller m.jiil (•'/,, livotomjol, '/., ragmjol), 3 ort

liiliiilt, I l>iili Iniii leiii(iii|iiic(\ siiint ITir hvarje vecka 1 #/hvete-

nijril, Mil Mil niiiOr, '.!! uri miiII, 7 orl scniiji, '5 ort poppar

{inli '.! Itiili linn llllikii. ^

* l''iiikln(i|i|i;i, I |Hii'li(iii, licsldil af; Hngogryii 5 ort, lorkad frukt 5

(irl, niMniu .'t (111, uvi.skoii U orl, KirMp \AV:\: sockor 1.0 ort.



Fran Goteborg till Dicksons hamn.

Den 1 juli pa morgonen sammantraffade expeditionens

samtliga deltagare i Goteborg, da vi fingo veta, att Vega

skulle utga den 4 pa eftermiddagen. Vi togo vara resp.

hytfer i besittning, lade upp vara tillhorigheter i god, d. v. s.

ganska dalig ordning och anvande sedan den aterstaende

tiden pa att initiera oss i forhallandena och att gora de nod-

vandigaste uppkopen for den langa farden. Grosshandlaren

d:r Oscar Dickson, hvilken, sasom redan ar namndt, jamte

H. M. Konung Oscar II och Alexander Sibiriakoff delade ut-

gifterna for expeditionen, inbjod oss tillika med nagra hono-

ratiores till middag pa det vackert belagna och annu mer
genom konst forskonade Bokedal, hvarunder han i hjertliga

och tilltalande ord framsade sina lyckonskningar och sina

forhoppningar om hvad vi skulle och kunde gora for expedi-

tionens lyckliga framgang. Bland de inbjudna var commen-
datore Christoforo Negri fran Torino, »inviato straord. mini-

stro plenipotenziario», nu en gammal man om 70 ar, granad

i vetenskapens och regeringsarendenas tjenst, president for

geografiska sallskapet i Italien. Han var nu kommen hit for

att saga sin landsman Bove farval, och pa samma gang fram-

forde han ocksa till oss sina landsmans lyckonskningar, fram-

sagda pa franska spraket i eft langre foredrag och i storslagna

ord, hvilka vitnade om, att den larda verlden i Italien val

kanner och med uppmarksamhet foljer svenskarnes veten-

skaphga sfrafvanden och arbeten.
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Vi sade vara gamla och nyforvarfvade vanner farval,

och sedan vi om bord fatt mottaga bes5k af grefve Ehren-

svard, grosshandlarne Dickson och andra framstaende man

af Goteborgs samhalle, lyfte Vega ankar den 4 juli pa efter-

middagen for att afga direkt till Tromso. Vid affarden hal-

sades vi med Ijudliga hurrarop af en pa kajen talrikt for-

samlad menniskomassa. Nordenskiold lernnade oss bar for

att framdeles sammantraffa med oss i Tromso.

Nar vi lemnat Vinga fyrar bakom oss, blef vinden stick

i staf, angan slacktes smaningom af, och sa hade vi att taga

oss fram endast med seglens hjelp. Vid Lindesnas tog oss

en kraftig nordan om hander, m att vi under tre hela dygn

avancerade foga mot var bestammelseort. De af oss, som

icke profvat sjon sedan lang tid tillbaka, fingo en mindre

behaglig paminnelse om sin dodlighet.

Vi l)ch(")rdc hola 10 dygn for att komma fran Goteborg

(ill ()1. iionll. i)i'cd(lgTadenv d. v. s. i liojd af Trondhjems-

fjordon ungefiir. Nu mojnadc nordanvinden s^ smaningom

af, och de mindre sjovana hade redan langesedan intradt i

valbefmnandets stadium. Vega atertog smaningom sin natur-

liga fart med tillhjelp af angans och vindens forenade kraft.

Hvarmed fylde nu, fragar ni, officerspersonalen och den

vetenskaphga staben sin tid under farden utomskars? Vi skola

se efter i gunrummet. Herrarne hafva nyss slutat sin middag

och druckit sitt kaffe, och klockan ar omkring 3 eftermid-

dagen. Vid det langa bordet der sitta nagra unga man, alia

orakade naturligtvis, ty skagget har privilegium pa att skjuta

brodd, nar man gar till sjos. Palander mumlar nagra ord

for sig sjelf om dalig vind, tittar betanksamt pa sjokortet,

som han har framfor sig, och pustar da och da ett bloss ur

sin cigarett. Han tycker formodligen, att det gatt bra sakta

framat, och funderar visst pa, om han icke skulle kunna



208 GUNRUMSINTERIOR.

offra nagra tunnor kol till for att oka farten en smula. Bruse-

witz, som sitter vid bordets ena langsida, bailor pa att gora

upp sina rakenskaper. Han grubblar djupsinnigt ofver att fa

tre olika konton att ga i bop, utan att bans eget far sitta

emellan allt for mycket, ocb ban tycker for den skull just

icke synnerligen om att da ocb da afbrytas af Kjellman, bans

vis-a-vis, som allt emellanat gor bonom fragor, om huru stora

qvantiteter vi hafva med af det eller det. Nordqvist, som

sitter tatt bredvid, bailer pa att till var framtida uppbyggelse

ofVersatta till svenska hvad som kan innehallas bar och der

i ryska geografiska sallskapets skrifter om Sibiriens nordli-

gaste delar, ocb da ocb da gor ban i tystbet ett litet mellan-

stick i sin annotationsbok af de upplysningar, som Brusewitz

lemnar at Kjellman. De skola en gang komma det nyss

sagda geografiska sallskapet till godo. Langst bort vid bordets

andra anda sitter ocksa en berre, som bara skrifver, det ar

S. Han mumlar en och annan halfhog valsignelse ofver

de mensklighetens valgorare, som en gang i tiden uppfunno

papper ocb black, later da ocb da bora sitt gamla utslitna:

»det bHr ingen ro forr an i grafven», men ar dock flitigast

sysselsatt med att fullklotlra margerna till ett korrektur, ofver

bvars uteblifvande bans forlaggare antagligen redan baft manga

somnlosa natter. Han bade god aptit till middagen, det kan

man se deraf, att ban roker cigarr, och nar klockan blir

framat fem, tycker ban, att punsch och sodavatten kunde

smaka ratt bra, bvari han blygsamt understodes af sin granne

till venster, som likaledes tycker, att man bor skolja ner

dagens bekymmer. Nar punsch med vatten kommit in, lagger

H. bort sitt album, bvari ban nu klapat ner flere blad med
sadana bilder som: Vega i brottsjo, Vega vid polcirkeln med
sprutande hvalar i fonden, ishafslandskap och dyhkt, men
han tager i stallet fram en bundt teckningar, hopgjorda under
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de foregaende dagarne och forestiillande lojliga karrikatyrer

af K. och S. och manga andra i sjogang ynkligt navigerande

personager. Bove kommer i det samma ut fran Almquists

hylt, der han for denne haft en timmes lektion i svenska

spraket. Pa min fraga: hur har det gatt? svarar han »tackar

sa mycket», allt i den tron, att han bjods pa punsch. Han

rynkar pa niisan at punschen, ty han kan icke med sadan

vara, lovar sa ofver till andra sidan i sin egen hytf, drar

f(5r dorrforhanget och slar sig ner att fortsatta sin langa,

langa skrifvelse till italienska marinministeriet. Almquist slut-

ligen soker trost efter lektionen i ett schackproblem, som

han utagerar pa egen hand, och nar han tittar upp fran

briidot ocih ser omkring sig sa mycket forfattarskap och ett

Hi'idant iilr'olniiigskrig mot hliick och papper, skattar han sig

lyckli^' i'tWi'f alt i(;k(i iK^lliuin, sig i samma fordomelse som vi.

Och jut'; kail icl((! nckii lill, att lian har riltt deri.

S(! sit (i(!r jal Nil iiafva vi liitit gunrumspersonalen pas-

sera revy, och mod dot samma kunna vi ocksa, forutsatt ett

Htet hopp i tiden, lata Vega passera polcirkeln, hvilket skedde

den 17 juli kl. i/,10 e. m.

Vinden var under de sista tva dagarne gynsam, sa att

vi gingo fram med 7 till 8 knops fart, och den 18 juli strax

efter middagstiden kastade Vega ankar i Tromso hamn tiitt

invid sin mindre kamrat Lena*, som legat der sedan den 25

juni. Nordenskiold kom genast om bord. Han hade kommit

till Tromso med sin fru och aldste son redan den 16 pa

* Lena var en vid Motala mekaniska verkstad for Sibiriakoffs rak-

ning nybygd aiigbat af svensk bessemerplat, 90 fot lang, 17 fot bred och 7

fot djupgaende med 1300 centners last inberaknadt kol. Afsedd for flod-

fart i Sibirien, hade hon att folja Vega till Lenafloden och ga uppfor

denna till Jakutsk. Hon var forsedd med proviant for 16 manader och

innehade 2,000 kubikfot stenkol. Besiittningen utgjordes sammanlagdt af

nio man. Befalhafvare var Chr. Johannesen fran Tromso.

Stuxberg, Veyas fiird o. s. v. li
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aftonen och motsag oss nu med otalighet. I Tromso tillbragte

vi tva pa samma gang bekymmersamma och frojdefulla dagar:

bekymmersamma sa till vida som allt hvad annu var ogjordt

skulle goras, frojdefulla likval sa till vida som vi hade till-

falle att upplifva gamla bekantskaper och knyta nya. Sag-
forer Ebeltoft och bans fru, som pa ett sa minnesvardt satt

inflatat sina namn i de svenska polarexpeditionernas historia

och hvilkas gastfrihet och valviija forvaras i tacksamt minne
af alia svenskar, som sedan 1858 deltagit i svenska polar-

expeditioner, inbjodo oss afven nu till en ytterligt angenam
afskedsmiddag, som slutade forst vid midnatt.

»Menniskan spar, men Gud rar», sager ordspraket, och
det fingo vi till fullo bekraftelse pa, da vi den 22 juli pa
aftonen kastade ankar vid Mason, aflemnade vara sista skrif-

velser for befordran med nast afgaende post och sa profete-

rade, att vi skulle lemna Skandinaviens land bakom oss den
foljande dagen. En dugtig storm fran nordvest, allt som oftast

atfoljd af regntjocka och regnbyar, var nog artig att stryka ett

streck ofver vara narmaste planer, och sa fingo vi det nojet

att intaga en afvaktande hallning och se tiden an under tre

hela dygn — ett kart noje i sanning for en hvar, som med
otalighet timme efter timme vantar pa att med nagra andra
goromal fa blanda upp de alldagliga bestyren: sofva, ata,

skrifva och lasa! Vi fingo trosta oss med, att »den, som
vantar pa nagot godt, vantar aid rig for lange».

Vantans timmar begynte emellertid forefalla oss nagot
langrandiga, och stormen tycktes annu icke vilja lagga sig

pa nagon tid. Derfor lyfte vi ankar den 25 juli pa aftonen,

for att utan vidare uppehall ga direkt till Jugor Schar med
angorande forst af Novaja Semlja. Hafvet var nu bra nog
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upprordt, sa att der gick en riitt dugtig sjo, innan vi kommo
in i Magerosundet, och var foljeslagare Lena rullade derfor
betydligt. Vi passerade snart Magerosundet, och nar vi vid
10-tiden lemnat Kjelviks kyrka bakom oss, intogo vi vara
liggpiatser - och sa bar det i vag framat pa villande haf.
De tva foljande dagarna voro ej att rakna bland de ange-
nama. Himlen visade fortfarande en mulen och dyster upp-
syn, stormens styrka fortfor att vara sig lik, de af regn fuk-
tiga seglen refvades efter behof, hafvet rullade fram sina
majestatiska vagor i langa omgangar, och mellan dem plojde
Vega sin viig med en hastighet af stundom anda till 10 knop
i timmen. Det var ingen latt sak for de mindre sjovana att

balansera sig fram pa dacket under rullningarna; derfor intog
ocksa en hvar, som intet hade pa dack att skaffa, snart nog
en afvaktande stallning i sin hytt, tills matbudet kom, och
ingen gang hande det, att samlingen var fulltalig vid gunrums-
bordet. Kjellman hade da och da sin ythaf ute for att se
till, om i hafsytan kunde finnas nagra diatomaeeer, men fick

intet. Pa tred.je dagen intradde andtligen en forandring till

det battre; vid middagstiden voro slingringarna slut, en viil-

signad sak for den, som narmast forut left pa ett minimum
af foda. Samma dag, sondagen den 28 juli, kl. 10 pa afto-

nen fingo vi syn pa Novaja Semlja. Det var vid Sodra
Gaskap, 71" 30' nordlig bredd ungefar. Vi stalde da kursen
sydvart mot Kariska Porten, Vajgatsch-6n och Jugor Schar.

Vadret hade nu blifvit fortraffligt, alldeles sasom vi 6n-
skade oss det, himlen var nastan fullkomligt molnfri och klar,

under det vi seglade ufefter sodra Novaja Semljas vestkust^ .

och de af oss, som nu for forsta gangen skadade detta land,'

kastade langtande blickar till de tradlosa, men graskladdJ
slatterna der inne. (Det bor ihagkommas, att hela sodra
Novaja Semlja, anda upp till Matotschkin Schar, pa fa undan-
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liiK niir iir ett slattland, sora endast hiir och der afbrytes af

obetydliga hojder och nilslan cifver allt klades af en tiickande

Kr'ilsmaUa, sammansatt af idel arktiska former, att det ar forst

kriiii>' riiiinnda sund, Malotschkin, som bergen resa sig till

iiiigon bolydliY'aro liojd, 2 lill 15 tusen fot, och att i samman-

hariK dorinod .sikh-i dubbelon icke hyser nagra glacierer,

hvilKji (h^'criKil forekomma pa norra dubbelon och derslades

viil hniiii(\s iiordiinda och pa ostra sidan lopa anda ned till

liiifvel.) Iliir och der pa den laga, jamna kusten fratnlyste

en ocli annan hvit flack af obetydlig utstrackning, en qvar-

lefva fran den foregaende vinterns kanske maktiga snotacke.

Men ingenstades var ett spar af. is att se, hvarken langs

Novaja Semljas eller Vajgatsch-ons vestkust, ej heller vid

Kariska Porten, som vi passerade under natten mellan den

29 och 30 juli. Det var, som sagdt, ett fortraffligt vader,

visserligen icke sommarlikt after den vanliga foresfallningen,

men ypperligt nog for de^?sa trakter, ty luftens temperatur

var sagda natt vid 12-tiden + 8" C, hvilket verkligen icke

iir en obetydlighet vid 70 graders nordlig bredd och i nar-

heten af Sibiriska Ishafvet.

Den 30 juli, jamt fem dygn efter det vi lemnat Norge,

inlopte Vega i Jugor Schar. Det kan anmarkas sasom ett

kuriosum, att det var nu, pa en dag nar, jamt tre ar sedan

Proven pa sin vag till Kariska hafvet seglade in i detta sund.

Vega gick till ankar pa samma stalle som forut Pr5ven, d. v. s.

tatt invid den rysk-samojediska sommarstationen, hvilken ar

belagen pa fasta landet mellan Nikolskaja-backen och Cha-

barova-berget. Har sammantraffade vi med barkskeppet Ex-

press (kapten Gundersen) och angaren Fraser (kapten Emil

Nilsson), hvilka kommit hit redan den 20 juli, det forra pa

grund af motvind bogseradt af den senare anda till on Kolgu-

jeff. Dessa bada fartyg hade genom prof. Nordenskiold blifvit
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forhyrda for hr Sibiriakoffs rakning for att foija Vega till

Dicksons hamn och, sedan Express forsett bade Vega oeti

Lena med kol, ga uppfor Jenisejfloden for att derstades, vid

nagon station mellan Jakovleva och Mesenkin, lemna fornam-

ligast kol och salt och derifran till Europa aterfora spanmal,

talg och andra artiklar. De hade saledes en merkantil uppgift.

Lena, som utgick pa samma gang som Vega fran Mason,

skildes fran oss i narheten af Nordkyn. Vi formodade, att

hon i foljd af den svara sjogangen hade blifvit nodsakad att

soka hamn nagonstades pa norska kusten mellan Nordkyn
och Vadso. Men redan dagen efter sedan vi gatt till ankar

vid Chabarova anlande hon pa formiddagen till Jugor Schar

och lade sig vid sidan af oss. Vi erforo da, att hon for-

traffligt ridit ut stormen och motstatt den harda sjogangen

samt endast tagit fa sjoar ofver bord.

Vi stannade vid Chabarova till den 1 augusti pa mor-

gonen. Uppehallet derstades egnades naturligtvis at utflykter

och vetenskapliga arbeten, samtidigt som Vega och Lena fran

Express ersatte forlusterna i sina resp. kolforrad. Norden-

skiold forskaffade forst och framst genom kop af samojederna

dragter och andra etnografiska foremal, som kunde vara af

nagot varde, och sedermera foretog han med den lilla ang-"

slop, som Vega hade om bord for smarre rekognosceringar

och upplodningar, en utfard till Bolvanski Nos* (== Afguda-

udden) pa Vajgatsch-ons sodra strand, der han var nog lycklig

alt gora flere ytterst goda etnografiska fynd. Palander tog

nagra fotografier, botanisterna skattade tundrans flora, och

* Ej att forvexla med det Bolvanski Nos, de Petermaniiska kartor-
nas Gotzen Cap, som ar belaget pa Vajgatsch-on vid Kariska Porten,
alldeles diametralt mot det ofvan namnda, ocli derifran vi ega den forsta
trogna och detaljerade beskrifning ofver samojedernas offerstallen af
Stephen Bourrough, som 1556 genomseglade Kariska Porten och da be-
sokte denna offerplats. (Jfr sidorua 10 och 11.)
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zoologerna letade utan synnerligt resultat pa landet, men

hiimtade deremot med sa mycket storre framgang upp djur

fran Jugorsundets djup. Bland zoologiska foremal, som nu

fordes med fran Jugor, fortjena sarskildt att niimnas nagra

exemplar af den vackra Dendronotus arborescens (en skallos

moUusk, som fmnes afven vid var vestkust) och kiselspongior

stora som tvattsvampar, hvilka tycktes vara synnerligen talrika

pa stenig botten och 10 famnars djup. Men framsta platsen

."

i
I

Samojedisk graf pa Vajgatsch-6n.

i samlingen, tanker jag dock, inlages af en sikart, som rys-

sarne benamna »omul» och som nu erholls i ej mindre iin

30 exemplar af olika storlek, ett ypperligt material for jam-

forelse med vara skandinaviska sikformer.

Den 1 augusti lyfte Vega, Lena, Fraser och Express

samtidigt ankar och lopte in i Kariska hafvet, som lag allde-

les isfritt framfor oss. Redan da vi lemnade Norges kust
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logo de meteorologiska och hydrografiska arbetena sin borjan,

ty allt ifran denna stund begyntes observationerna, som fort-

gingo hvar fjerde timme och omfattade barometerstandet, luf-

tens temperatur, lufteas fuktighetsgrad, vindens riktning och
styrka, himlens mohibekladnad, nederborden, hafsvattnets

temperatur i ytan och specifika vigt. Men med vart intrade

i Kariska hafvet fingo iakttagelserna en ytterligare och mera
tidsrofvande utvidgning. Nu maste ocksa djupet hvar fjerde

timme lodas upp (nagot som skett redan fran och med an-

komsten till Novaja Semija), och samtidigt hade Nordenskiold,

Palander och Bove att mata temperaturen vid olika djup och
taga vattenprof fran samma punkter. Fyra ganger om dyg-

net sagos ocksa zoologernas intressen till godo genom svab-

ling och skrapning. Vi draggade fran 120 anda upp till 10
famnars djup, och utbytet vardt allt efter bottnens beskaffen-

het ibland gifvande och omvexlande, ibiand ater fattigt och
enformigt.

Om man drager en rat linie fran Jugor Schar mot vest-

kusten af Hviton, sa har man der i det narmaste var kurs

tram till Obviken, och derifran gick vagen osterut till Dick-

sons hamn. Vid 72" nordlig bredd motte vi den forsta isen;

den foljde oss icke langre an till Hvitons hojd ungefar. Det

var ytterst spridd och fordelad, genomfratt och murken is,

som sallan hindrade navigeringen i nagon betydligare man.
Vi hade klart vader tills vi rakade isen, men derefter intradde

dimma, en mycket vanhg foreteelse i de arktiska hafven, och
sa kommo slutligen regntjocka och en kraftig vind fran norr

och nordost, hvilka foljde oss hela vagen till Dicksons hamn.

Vega gick till ankar bland oarna vid Dicksons hamn
den 6 augusti kl. 10 f. m. Strax efterat kommo Express och

Fraser till samma plats. Uppehallet der tillbragtes med att

intaga kol fran Express och att gora utflykter till oarna der
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omkring. Bove gick ut med angslupen for att loda och kart-

lagga, och de jagtlystne fmgo ocksa i nagon man tillfreds-

stalla sin passion. Palander harmades visserligen litet ofver

att icke fa skjuta nagon af det tiotal ripor, sorn hundarna

vid hans forsta besok i land skramde upp, men han tog

skadan igen senare pa dagen, da han gaf en medelalders

isbjornshanne sin bane och kort derpa hemforde en ren som

Jagtbyte. Sedermera blefvo ytterligare tva isbjornar falda,

den ene af kapten Gundersen, den andre af Hovgaard. Vi

hade foljaktligen tillfalle att smaka pa bade bjornbiff och

renstek och funno bada fortraffliga. Jag behofver val icke

saga, att rensteken var utsokt, men kott af isbjorn later ocksa

med fordel ata sig, afven cm man bar fuUt upp af andra

lifsfornodenheter i samma vag att valja pa.

For att gora mesta mojliga gagn och anvanda minuterna

pa biista satt lat Nordenskiold Lena ga till Hviton, som iinnu

aldrig besokts af nagon natui-forskare, och uppdrog at Hov-

gaard, Almquist och Nordqvist att ombesorja undersoknin-

garna pa det ballet och sedermera komma efter till Dicksons

hamn. Har upphann oss ocksa Lena mot aftonen efter ett

kort uppehall pa och omkring Hviton. Om denna lilla afstic-

kare skrifver Almquist pa min uppmaning foljande:

»Lifvet om bord blir i langden enformigt, och en liten

utflykt fran skutan ar derfor alltid sardeles viilkommen. Det

var var tanke, ntir Nordenskiold den 2 augusti foreslog mig

att jamte Hovgaard och Nordqvist ga om bord pa hlla Lena

for att gora nagra iakttagelser pa den ett dygns fard i nord-

ost om oss belagna Hviton.

»Pa vagen dit hade vi det nojet att stota pa isberg —
en foreteelse, som ingen af oss forut skadat. Pa ett isstycke

sags en hvalross med sin unge; de fingo fritt passera, eme-

dan afstandet var betydligt. Utan hindrande afbrott nadde
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vi var bestammelseort och kastade ankar niira 6ns sydspets.

Baten sattes genast i sjon, och alia voro vi ifriga att komma

i land, en del af oss for att jaga de renhjordar, vi redan

sett pa on, och de ofriga for att samla. Strax vi lemnat

fartyget fingo vi syn pa ett stort svart kalflikt hufvud, som

tittade upp ur vattnet och med nyfikenhet betraktade oss.

Djuret dok dock hastigt ater ner igen pa hufvudet och for-

svann, sedan det ett ogonblick visat motsatt del af kroppen.

Det blef nu malskjutning pa det oupphorligen ater upptittande

hufvudet, tills efter en val riktad kula det forsvann for alltid.

Norrmannen kalla djuret 'kobbe', det ar sal. Efter denna

forstroelse sokte vi ater landet. Atskilliga bosshall derifran

stotte vi redan pa, i foljd af den langgrunda stranden. Dju-

pare vatten kunde ingenstades upptackas. Mannen med de

langsta stofvelskaften rnaste da"'ga ur och draga, snart maste

ytterligare en stiga ur och sa vidare, tills vi tva sista fingo

pa de vandrandes ryggar tillryggalagga det aterstaende ej

obetydliga stycket. Pa sadant siitt betradde vi forsta gangen

Asiens jord.

»0n befans sardeles markvardig. Oaktadt hon ej ar liten

(ungefar 5 svenska mil lang), ar hon nastan platt och hojer

sig knapt mer an 10 fot ofver hafvet, der hon ar som hogst.

Hon ligger, sa att saga, i sjelfva vattenbrynet och bestar

uteslutande af den finaste sand; jag lyckades ej, oaktadt

traget sokande, finna ens en nagelstor sten. Gronska var ej

att tala om. Ytan utgjordes antingen af naken fin sand,

eller af svart- och hvitbrokig laf- och mossjord; blott i kanten

af . de sma grunda sotvattenspussarna sags en brun fargton,

som vanligen gick nagot i gront. Om jag undantager ett par

sma obetydligare hvita blommor, sago vi ej en enda fargad

blomma, ej en enda af dessa vackra, bjert fargade tundror-

nas barn, som vi ofver allt eljest haft tillfalle att beundra.



Eurycope gigantea,

blind isopod fr&n Kariska hafvet.
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Jag tror ej, att flere an 3 af 6ns vaxtarter uppna en hojd af

mer an en turn, och af hogre vaxter fans troligen ej mer an
ett par oeh tjugu olika arter. Rename sprungo naturligtvis

sin vjig, nar vi landade, och aktade sig att komma igen.

Vara jagare blefvo saledes lurade — nagot som dylika herrar

dock borde vara vana vid — och alia gingo vi ater om bord

missbelatna, utom botanisten, som fann 6ns fattigdom sar-

deles intressant!

»Regn, tjocka och blast hems6kte oss foljande dagar,

och lilla Lena gungade ratt f6rsvar]igt. Lyckligtvis gjorde vi

den iakttagelsen, att Lena var for liten bat, for att man vid

ej allt f6r svart vader skall bli sjosjuk der.

»Efter nagra mindre vigtiga r6n — bland andra, att

Hvit6sundet, oaktadt det ar godt 2 sv. mil bredt, ej iir till-

raekligt djupt for att kunna passeras af ett fartyg pa 7 fots

djup — hade vi kommit i sigte'af land och skulle just 16pa

in i Dieksons hamn, da vi flngo se ett gulhvitt hufvud af en
isbjorn skjuta upp ur vattnet helt nara oss. Genast borjade

en malskjutning, som inom kort medforde det sardeles gyn-

samma resultatet, att besten blef drapt och vi unga skyndade

i en bat for alt draga honom narmare. Han blef under jubel

hissad om bord, och vi kande oss sardeles uppblasta, anda
tills vi sammantraffade med de vara och vara ogon genast

folio pa tvanne nyss skjutna bjornar, storre an den vi ned-

lagt. Emellertid voro vi ater hemma pa Vega.»



Fran Dicksons hamn till Lenas mynning.

Var fard fran Norge forbi Novaja Semlja, genom Jiigor

Schar oeh ofver Kariska hafvet till Jenisejs mynning hade

gatt fram ofver en sedan svenska expeditionen 1875 och

delvis anda sedan norrmannens fangstfarder 1869 till Kariska

hafvet nagot sa nar kand trakt. Men derifran osterut, langs

Tajmyrlandets langa kuststracka anda till Lenas mynning,

hade vi ett nastan alldeles okandt haf framfor oss, och sjelfva

landets lage och utstrackning aro i manga afseenden osakra,

sasom man kan finna, om man kastar en blick pa och jamf'or

med hvarandra kartorna ofver Sibiriens norra kust. Detta

forhallande fmner sin forklaring deraf, att mellan Jenisejs

mynning och Lenas hade man vid kartornas uppgorande

icke att utga fran nagon enda till longifuden astronomiskt

bestamd punkt. Ty af de expeditioner, som pa 1730- och

1740-talen under Prontschischtscheffs, Laptjeffs, Tscheljuskins,

Minins och Sterlegoffs ledning pabegynte och afslutade kart-

laggningen af Tajmyrlandet, utfordes inga longitudsbestam-

ningar, endast latituderna arc mer eller mindre noggrant an-

gifna, och hvad sjelfva hafvet der utanfor angar, sa ar det

endast delvis befaret med grundgaende fartyg, som hollo sig

tatt infill kusten, och salunda till en mycket stor del allde-

les okandt.

En ytterlig forsigtighet var foljaktligen af noden, men sa

kunde vi ocksa vanta oss nagot utbyte pa de rena upptackter-

nas omrade, vi kunde hoppas att gora rattelser i och tillagg till
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de foregaende fa resandenas iakttagelser, om lyckan icke

visade sig allt for oblid mot oss — och delta var ett ypper-

ligt motiv for oss att med spand vantan och nyfikenhet motse

hvarje dag, som kom.

Nilr vi slutat kartlaggningen af Dicksons hamn och egnat

at traktens flora och fauna den omsorg, som kunde anses

forenlig' m^d var friimsta och svaraste uppgift, hvilken alltid

varit att kringsegla kap Tscheljuskin, lyfte Vega och Lena

ankar den 10 augusti pa morgonen och angade mot norden.

Det var en hariigt sohg dag, och var fard gick raskt framat.

Dicksons 6, bakom hvilken vi legat forankrade, med sina

anda till trehundra fot hoga berg forsvann snart bakom

horisonten, och sedan vi pa eftermiddagen passerat en annan

stor och hog 5, om hvilken kartorna icke kunde ge oss

nagon upplysning, tradde vi in bland den ogrupp, som ar

belt ythgt och ofullstandigt kiind under benamningen Kamenni-

oarna. Har foljde nu nagra dagar af omvexlande storm, stiltje,

dimma, regntjocka och dylika mindre behagliga ting, och

solen envisades med att siillan eller aldrig trada fram genom

den tata dunstkretsen. Allt emellanat gick var viig genom

drifisflak af storre eller mindre utstrackning, en och annan

gang hade vi tiUfalle att gora ett flyktigt besok pa nagon af

de kringliggande oarna for botaniska och zoologiska andamal,

och nar tjockan blef allt for besvarlig, fortojde vi fartygen

vid ett drifisflak och lade ut vara svablar och skrapor, som

da fmgo hamta upp fran hafsbottnen hvad de bast behagade.

Dimma och is i forening gjorde ett litet afbrott i var

fard, da vi kommit norr om 76 breddgraden. Som det alltid

ar foga radligt att kampa mot ofvermakten, fann man for

godt att liksom »pa kansel» soka upp en lamplig ankarplats

och der se tiden an. Handelsen fogade sa, att vi kommo

att ga till ankar just pa det stalle vid vestra Tajmyrhalfons
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kust, der kartorna aro ovissa om, huruvida man har blott

och'bart en djupare vik eller ett sund, som skiljer den sa

kallade Tajmyron fran fasta landet. Laptjeff ar den ende,

som varit der (det var i borjan af juni 1741, da isen annu

omgaf kusterna), men ban har icke kunnat afgora, om der

^ar elt sund eller en vik; bans vag gick pa isen pa nagot

afstand fran landet. Vara kartografer fingo saledes ett os5kt

tillfalle att afgora en omtvistad fraga. Efter upprepade ut-

flykter med den lilla angslupen lyckades man konstalera, att

Tajmyron ar en verkligbet, ej en formodan blott, och att

der verkligen fmnes ett sund; man var dertiU lycklig nog att

fa nagra solobservationer for platsens geografiska bestiimning

och att delvis kartlagga sundet.

Vi tillbragte tre och ett halft dygn vid Tajmyrsundet, i

en liten for vindarna val skyddad bugt, som Nordenskiold

gaf namnet Aktiniaviken, emedan draggningarna der lem-

nade nastan uteslutande aktinior (sjoanemoner). Dimmorna

profvade hardt vart talamod, men vi forstodo att gora tala-

modsprofvet mindre kanbart genom smarre utfarder p^ land

och hal Alltid gafs der nagon omvexhng: masungar, labbar,

sandlopare, simsnappor, strandvipor, snosparfvar och prutgass

fordes da och da som jagtbyte fran on; en del af dem van-

drade till koket, men en annan del vandrade preparerade in

i zoologernas magasin. Efter tre dygns vistelse i Tajmyr-

sundet beslots emellertid att gora pinan sa kort som mojligt.

For den hiindelse nagon olycka skuUe komma att drabba

OSS under var fard mot nordost och oster, nedlades den 17

augusti pa attonen i en for iindamalet pa stranden uppbygd

varde foljande pa svenska, engelska och ryska affattade skrif-

velse: »1878 ars svenska arktiska expedition, med angarne

Vega och Lena, lemnade Dicksons hamn den 10 augusti, fiir-

dades hit i nastan isfritt valten, gick till ankar hiirstades den

15
Stmberg, Vegas fdrd o. s. v.
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14 augusti, ligger sedan dess har for att fortsatta farden,

tagande vagen vester och norr om Tajmyron, sa snart den

nu radande tata tjockan det medgifver. Allt viil om bord. —
Var god ofversand denna skrifvelse till H. M. Sveriges konung.

Om bord a angaren Vega den 17 augusti 1878.

A. E. Nordensktdld.»

Dagen derpa, den 18 augusti, lemnade vi Tajmyrsundet,

kringseglade Tajmyrons nordspets och stalde sa farden ofver

Tajmyrbugten mot kap Tscheljuskin.

'«^l<

%^^ m

Asterina tumida fran Aktiniaviken.

Andtligen randades den betydelsefulla dagen. Den 19

augusti intradde. Sjuttiosjunde nordliga breddgraden passe-

rades vid midnattstiden, och kl. 1 pa morgonen fingo vi

osfra Tajmyrhalfons vestkust i sigte. Den forargliga dimman,

som snart sagdt till var leda foljt oss nastan hela vagen

fran Jenisejs mynning, holl i sig, endast da och da skym-



FORE DET AFGORANDE OGONBLICKET. 227

tade den laga kuststrackan frain bakom ett smalt isband,

som narmast omgaf stranden och som stormarne tydligen

iinnu icke formatt frigora fran dess fangenskap eller solen

och dimmorna annu icke maktat smalta ner. Vi hade hela

dagen gatt fram och ater pa dack, nyfiket spejande at

nordost, for att icke ga miste om den forsta mojliga anblic-

ken af kap Tscheljuskin, malet for vara ideiiga drommar,

dag efter dag amnet for vara samtal och vara bokliga och

kartografiska sludier, fore afresan fran Sverige den formo-

dade svaraste segern, som vi antingen skulle hafva att till-

kampa oss i en niirmare eller fjermare framtid eller kanske,

Hksom sa manga fore oss, efter gackade forhoppningar ga

alldeles miste om. Jag skall lata det vara osagdt, huru

manga ganger namnet kap Tscheljuskin namndes den dagen,

men de voro siikert legio.

I samma man som vi niirmade oss det afgorande ogon-

blicket, skingrade sig dimman, och kl. 6 e. m. begynte solen

upplysa omgifningen vida omkring. I vester och norr det

blagrona hafvet med smala isstrimlor vid synranden; har och

der ett slorre eller mindre isflak, oftast jamnt och plant,

sallan af de vidunderliga former, som afbildningarna i booker

sa ofta bjuda pa; i oster Tajmyrlandets kust, omgifven af

ett bram af delvis hopskrufvad, annu obruten is; langst bort

i fonden at samma hall Byrrangabergens nordligaste utlopare

i det Sibiriska Ishafvet, en omkring 1000 fot hog bergknalle

med nagot sno i de mot norr och nordvest sluttande dalgan-

garna; der nedanfor at hafvet till ett lagt, jamnt sluttande

slattland, snofritt, lundraartadt, tackt af en till utseendet gra-

brun matta!

En half timme senare hade Vega och Lena kastat ankar;

de svenska och norska tretungade flaggorna svajade behag-

ligt for den milda nordanflakten fran fartygens masttoppar,
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och Vega lillkannagaf genom fem kanonskolt den svenska

expeditionens framkomst till kap Tscheljuskin, det asiatiska

fastlandets nordligast udde, som, sa vidt kandt ar, forsta och

sista gangen trampades af menniskofot i maj 1742. Jag vet

icke, hvilka kanslor genomforo mina kamrater i denna for

OSS hogtidliga stund, men nog kande jag mig litet egendomlig

till mods anda, nar jag nu forsatte mig jiimt tre ar lillbaka

i tiden, till den 19 augusti 1875, da jag i Nordenskiolds sall-

skap i var lilla brackliga farkost fardades utefter Tajmyr-

landets vestkust uppfor Jenisejfloden. Val tankte vi da pa

vara kara i hemlandet, pa den langa vag, vi annu hade att

tillryggalagga, och pa de ovissa faror, som mSjligen kunde

mota OSS pa Jenisejs vagor, men sakerligen dromde ingen af

oss om, att vi skuUe jamt tre ar senare trampa Gamla verl-

dens nordligaste udde och i nagon vasentligare man bidraga

till losningen af den fraga, som ar kand under beniimningen

»nordostpassagens finnande».

Redan innan vi gingo till ankar, fmgo vi syn pa en stor

och praktig isbjorn, som i vackert lunk stalde sin vag fram

efter isbramet vid strandbradden och da och da stannade for

att skicka vara fartyg en nyfiken blick. Hans hud var redan

bestiimd att lemnas som gafva at H. M. Konungen, men ban

matte ha blifvit skramd af kettingarnes rassel och kanon-

dundret, ty da Bruzewitz en stund efterat gick i land i den

vanliga afsigten att berofva honom lifvet, syntes ban ej mera

till. Han tyckte formodligen batlre om att annu njuta nagon

tid af sin frojdelosa tillvaro an att sa der belt oformodadt

falla i dodens kaftar.

Ett par batar sattes ofordrojbgen i sjon, och sa manga,

som rimligtvis kunde, skyndade genast i land for att pa basta

vis taga vara pa de korta minuterna. Ingen visste j,u pa

forhand, huru liinge vi kunde komma att stanna bar; derfor
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rustade sig en hvar pa sitt hall sa godt och andamalsenligt

som sig gora lat. Nagra artag — och sa sag man pa udden

der en mangtalig samling sysselsatt med de mest olikartade

arbeten. Har sysslade en med en qvicksilfverhorisont och

en sextant for den noggranna bestamningen af uddens geo-

grafiska lage, der en annan med att uppstalla sitt inklina-

torium och sin reseteodolit for utronande af inklinationen,

deklinationen och intensiteten ; har sags en med mejsel och

hammare i hand flitigt knacka och mejsla ut lafvar fran

/
/

Vi bygga varde pa kap Tscheljuskin.

stenarne, der en annan med en valdig portor pa ryggen

skatta allt hvad skattas kunde af fanerogama vaxter; hiir

gick en med ett halft dussin spritfylda flaskor och vande

forsigtigt pa stenarna for att lura at sig nagra borstsvansar

och stafyliner (kortvingar), der vid strandbradden en annan

med bossa i hand, for att forsatligt komma at nagra sand-

lopare eller strandvipor; och der borta pa ett upptornadt

isblock sag man slutligen en med snala blickar speja trakten

omkring efter den bortlupna isbjornen. Och samtidigt ombe-
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sofjde nagon del af manskapel draggningarna ute pa sjon,

for att om mojligt ofverraska algologen och zoologerna vid

deras aterkomst med ett och annat godt fynd.

Paragraf ett i den vetenskapliga stabens statuter, ehuru

visserligen icke tryckta, ej en gang skrifna, men alltid prak-

tiskt tillampade, lydde: »Inga samlingar for egen del, alia

samlingar tillfalla expeditionen». Men det gifves skilnad mellan

samlingar och samlingar! Vi ville naturhgtvis fora med oss

nagot minne, nagot naturforemal for egen del och for vara

vanner fran en i geografiskt hanseende sa markvardig punkt

som Gamla verldens nordligaste udde. Derfor misstyckte ingen

heller, da den ene kom slapande med en skifferbit, en annan

med ett stycke qvarts eller en fjallvallmo, val forvarade for

framtida bruk. Det ypperligaste prof af den arktiska naturens

njugga hafvor, som jag under mina vandringar lyckats leta

upp, var en statlig tufva af den tackaste lilla forgat-mig-ej,

som naturen nagonsin frambragt, Eritrichium villosum. Jag

hade just i gladjen ofver ett sa vackert fynd med Bove och

Hovgaard ofverenskommit att broderligt dela rofvet for att

vid hemkomsten skankas bort at nagon hjertans kar, men sa

kom vetenskapen, for hvilken vi alltid maste boja oss, i form

af Kjellman och lade beslag pa forem&let for samlingarnas full-

standighet. Enligt historiens vitnesbord hafva ju alia trium-

virat ramlat — det var alltsa radligasf, att hvar och en for

framtiden sorjde for sig sjelf.

Narmast bakom kap Tscheljuskin, i soder och sydvest,

men pa kanske 10 kilometers afstand derifran, reser sig,

sasom namndes, en 1000 fot hog bergskedja, som nu var

till storsta delen snofri. Fran dess fot fortsatter sig landet

i svag sankning ner mot hafvet. Der bergarten vid sjelfva

udden trader i dagen bestar den af en morkgra, forstenings-

16s skifFer, som ar genombruten har och der af smalare
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qvartsband, rest pa anda och stryker i ratt nordlig och sydlig

riktning. Att landet lange varit hojdt ofver hafvet, kan man

finna deraf, att den harda skiffern ar betydligt sonderbrakad

och vittrad af kold och frost samt att den grusiga ytan, hvar-

till skifTern naturligen fatt slappa till materialet, ar niistan

ofverallt kladd med mossor eller fanerogama vaxter. Skiffer-

bitarna, som i storre eller mindre stycken aro lagrade pa

ytan bar och der, aro rikt bekladda med lafvar, och afven

de storre klippblocken, som ligga fataligt strodda pa stran-

den och formodhgen med drifisen blifvit transporterade hit

fran aflagsna trakter, bara en rik lafvegetation. Almquist

trodde sig hafva funnit ej mindre an omkring 100 olika arter

lafrar der pa blott ett par timmar — ett ganska vackert

antal.

Liksom i allmanhet i arktiska trakter, sa fmner man

afven har, om vi nu se till vegetationens sammansattning i

dess helhet, ingen fuUstiindigt tiickande vaxtmatta, utan allt

ar mosaiklikt sammanfogadt, det ena med det andra, med

smala, gangformiga mellanrum mellan de mer eller mindre

runda mosaikstyckena, som kunna halla en till tva fot, nagon

gang tva alnar eller mera i genomskarning. Och hvaraf sam-

mansatter sig nu denna vegetation? Botanisterna saga mig,

att de icke kunnat finna mer an 23 arter fanerogama vaxter;

af dessa utgores ej mindre an en tredjedel, d. v. s. 8 arter,

af stenbrackor (Saxifragor). Man ma dock ej forestalla sig,

att dessa senare skulle vara de, som gifva hufvudprageln at

fanerogamvegetationen i hennes helhet. Man skall alltid ihag-

komma, att det ar de ohka arlernas relativa individrikedom,

som gifver ett landskap dess egendomhga vaxtliga pragel.

Jag har saledes annu ingalunda karakteriserat landskapets

vaxtlighet, om jag gifver blott och bart en forteckning pa

dess samtliga arter. Sa afven har.
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Fern aro de vaxter, som i framsfa rummet bestarnma

fanerogamvegetationens pragel bar. De aro Papaver nudi-

caule (fjallvallmo), Saxifraga csespitosa och S. oppositifolia,

Aira csespitosa, hvilka alia fyra bilda tatt stalda sma tufvor,

och Salix polaris (polarvidet), som kryper bland mossan och

skjuter upp sina hangen och blad blott en half turn ofver

denna. Hogst reser sig ofver de andra vaxterna fjallvallmon,

hvars blomskaft oftast aro 4 a 5, mera sallan 6 a 7 dec.-tum.

Egendomligt nog fans bar ingen ranunkel.

Delta ar en torftig fanerogamvegetation, sammansatt af

blott 23 olika arter, om man jamfor henne med t. ex. Spets-

bergens eller sodra Novaja Semljas, som hvardera kunna

uppvisa mer an 100 arter hogre vaxter. Men sa bor man
ocksa besinna, att skogsgransen stryker fram 80 geogr. mil

soder harom, strax norr om 72 breddgraden, att sommar-

varmen ar mycket kortvarig, att kalen traffas blott nagra fa

turn under ytan, att vinterkolden ar ytterligt Strang, och att

h5st- och vinterstormarne sopa fram har med fruktansvard

fart. Och i samklang med denna den hogre vegetationens

torftighet star ocksa djurlifvets ytterliga fattigdom pa landet.

Om man bortser fran renen och lemmeln, bada cirkumpolara

djur, och de fa flyttfaglar, som aro blott tillfalliga gaster har,

sa skall man under sina stroftag finna endast fa former,

knapt viirda att tala om: nagra borstsvansar, en spindel, en

kortvingad skalbagge, ett par akarider, ett par myggor, en

sotvattensmask ~ det ar ungefiir allt. Zoologen finner der

alltsa foga, men det lilla han finner ar sa mycket mer vardt

att taga val vara pa.

Enligt vara sakkunniges solobservationer befans kap

Tscheljuskin hafva sitt lage vid 77" 36' 49" n. bredd och

103" 17' 12" 6. langd fran Greenvi^ich. Sedan vi derstades

bygt en varde och nedlagt skriftliga underrattelser om vart



Vegas fard utefter Tajmyrlandets ostkust.



234 TAJMYRLANDETS OSTKUST.

besok, angade Vega vidare den 20 aug. vid middagstiden. Till

en borjan hade vi oppet vatten, dagen var solig och vadret

fortraffligt, men pa aftonen aflostes det vaekra vadret af en

tat dimma, som sedan forfolide oss nastan oafbrutet till

Chatangaviken, d. v. s. i tre hela dygn. Detta var sa mycket

forargiigare, som vi derunder navigerade in i en lang ater-

vandsgrand af tatt packad drifis, hvilken tvang oss att gora

nagra i annat fall helt sakert undvikliga omvagar. Men hade

icke tjockan kommit da, sa hade helt visst icke annu pa

nagon tid trawlskrapan blifvit utlagd — den der jattetinge-

sten till skrapa, som engelsmannen forst uppfunnit for djup-

vattensdraggningar och hvaraf vi egde ett godt exemplar,

visserligen i mindre skala an den, som Challengerexpeditio-

nen anvande, men tillverkad efter en betydhgt forbattrad

metod.

Vi foljde nu Tajmyrlandets ostkust at i sydlig riktning.

I forbigaende ma namnas, att denna kust icke pa langt nar

stracker sig sa langt osterut, som pa de nyaste ryska och

Stielerska kartorna angifves, utan pa sin hojd till 114 langd-

graden 6. fran Greenwich. Liksom vi forut vester om Tajmyr-

halfon funnit fastland och en vidstrackt arkipelag, der kar-

torna angifva oppet haf, sa traffade vi har oppet haf, der

samma kartor forlagga landet. Efter var fard maste saledes

kartornas framstallning af Tajmyrlandets kuststracka underga

betydliga forandringar.

Innanfor Tajmyrlandets ostkust, mellan 75" och 75" 30'

n. bredd, loper en bergstracka af mellan 2,000 a 3,000 fots

hojd. Denna bergstracka skjuter upp i vaekra kupolformiga

eller mera tillspetsade toppar, och i dalderna der emellan

aro lagrade smarre snofalt. Det hela visar mot hafvet en

ytterst vacker profil.

Pa stranden sago vi fran fartyget den hydda, som
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Prontschischtscheff den 26 aug. 1736 pa sin fard mot norr

besokte, och som ban formodade vara bebodd af nagon rysk

fangstman, emedan ban vid sitt besok der fann farskt brod

och nagra hundar. Denna hydda forlagges af Prontschisch-

tscheff till 14^° 48' n. lat., men befmner sig enligt vara sol-

observationer nagot nordligare. Hon ar markvardig sa till

vida, att hon en gang bar varit den nordligaste sommarsta-

tion pa Tajmyrlandets ostkust. Men hon ar antagligen lange

sedan ofvergifven; hennes betydelse ar nu ingen.

Den 23 aug. pa aftonen passerade vi ett isberg, som

hojde sig atminstone 30 fot ofver hafsytan. Att isberget stod

pa grund kunde man finna deraf, att djupet der bredvid var

9 famnar.

Foljande dagen hade vi nastan isfritt vatten. Dimman

skingrades, solen lyste fram, och mot aftonen gingo vi till

ankar vid Preobraschenion, som ar belagen i Chatangavikens

mynning vid 74" 40' n. bredd och 113" 6. langd fran Green-

vfich.* On stiger pa nordostra sidan brant upp ur hafvet

till en hojd af 300 fot och lagger der i dagen sina vagrata,

orubbade lager af omvexlande harda och losa graa kalk- och

sandstenslager. Vi gingo i land der, fornamligast for att soka

forsteningar, men funno ej annat an fragment af en mycket

stor belemnit. Det ar osakert, fran hvilken tidsalder dessa

lager harrora. De branta afsatserna mot stranden bildade ett

verkligt fagelberg, hackningsplatser for tusentals alkor (Uria

Briinnichii) och krykjor (Larus tridactylus). Redan pa be-

tydligt afstand kunde man pa grund af det buller, som spred

sig derifran, slula till den betydliga mangd faglar, som huse-

rade der. Sa manga, som refflor och hagelbossor egde, till

* Ofverst pa Preobraschenions norra anda planterade Palander

Gota Coldins 88;de kors till framtida vicnesbord om och ett varaktigt

minne af Tajmyrlandets forsta kringsegling.
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och med hofmastaren Levin, drogo ut pa jagt, och nar de

jagtlystne hunnit samlas under fagelberget, hordes der ett

smattrande mot bergvaggen, som galde det att taga en fast-

ning med storm. Skyttarne voro val i allmanhet ganska

nojda, men nojdast var anda Brusewitz, som genast efter det

vi gatt till ankar falde en isbjorn, hvilken tagit plats vid

foten af fagelberget, der ban tyckes hafva frassat uteslutande

^ I-

,N'».;!m
^^^^^#

Interior fran fagelberget.

af de alk- och krykjeungar, som af en eller annan orsak

tappat underlaget och icke egt kraft att motsta tyngdlagens

verkningar.

Vi fortsatte redan samma afton osterut mot Lenas myn-

ning. Farden dit, som varade tre dygn, gynnades af mesta-

dels stilla, vackert vader och fullkomligt isfritt vatten.

Det var Nordenskiolds ursprungliga afsigt att, om icke

djupforhallandena lade nagot hinder i vagen, lata Vega folja
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den lilla angbaten Lena in i Lenaflodens mynning och efter

ett kort uppehall der anga vidare mot oster. Men nar vi

den 27 augusti pa formiddagen befunno oss utanfor den val-

diga flodens delta, var vadret sa ypperligt och isforhallan-

dena sa gynsamma, att ban icke med skal ansag sig kunna

offra de goda konjunkturerna for en sadan omviig, i synner-

het som den nytta, vi rimligtvis kunde ha af en dylik titt-in

i Lenadeltats ogrupp, val andock icke kunde bli sa synner-

hgen stor och motsvara den tidsforlust, som deraf maste

uppsta. Alltsa gjorde vi i hast i ordning vara skrifvelser till

hemlandet, vi tillonskade kapten Johannesen ett »lycka pa

farden», och kort derefter, fram mot midnatt till foljande dag,

gafvo tre raketer skilsmassans stund till kanna. Lena stalde

kursen mot soder for att vid Tumaton sammantraffa med

jakuten Vinokuroff, som genom herr Sibiriakoffs forsorg atagit

sig att loda upp Lenaflodens nedre lopp och lotsa angbaten

upp till den omkring 110 svenska mil fran flodmynningen

belagna staden Jakutsk*, der kapten Johannesen skuUe af-

lemna angbaten och sedan med silt folk (atta man) ofver land,

genom Sibirien och Ryssland, taga vagen till Sverige.

* Pa 1820-talet raknade Jakutsk 4,000 invanare. Der fuiinos da,

eiiligt Wrangel, 600 hus, 5 kyrkor (3 af sten, 2 af tra) och ett kloster.

Staden var da, liksom annu, medelpunkten for nordostra Sibiriens inre

handel. Fran Anabara till Beriiigs sund, fran Ishafvets Imster till

Olekmas bergstrakter, fran Aldan och fran Udsk, ja till och med fran

Ochotsk och Kamtschatka, saledea fran ett omrade af flere tusen versts

utstrackning, ditstromma till den stora arsmarknaden de dyrbaraste pels-

varor afvensom betar af hvalross och mammut. Den arliga omsattnni-

gen i Jakutsk vid tideu tor Wrangels resor uppgick till i^k miHio" ™bel.
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Fran Lenas mynning till Pitlekaj.

Efter skilsmiissan fran Lena angade Vega ofortofvadt

vidare mot osier pa sin fard till Berings sund. Vi gynnades

till en borjan af milda, sydliga vindar (luftens temperatur var

dock ingen gang hogre an + 4",8 C.) och isfritt vatten, hvars

temperatur ej siillan steg anda till + 4" C. Vi passerade

utan hinder oarna Vassiljeff, Semenoff och Stolbovoj och

befunno oss redan pa morgonen den 30 ang. tatt invid vestra

kusten af den sydhgaste af de tre Ljachoffska oarna, hvars

namn ar Blischni. Var vag gick tatt intill Stolbovojons

nordvestra anda, som stiger brant upp ur hafvet till en hojd

af kanske 200 fot och der man har en vacker profit af lagren.

Dessa stupade mot nordost och tycktes, pa langre afstand

att doma, utgoras af kalk (eller dolomit) omvexlande med

skiffer. Pa bergvaggarnas branter syntes stora strackor far-

gade af en laf, antagligen Caloplaca elegans.

Stolbovojon upptacktes forst i borjan af delta arhun-

drade af borgaren Sannikoff fran Jakutsk.

Under benamningen Nysibiriska oarna forsta de fiesta

kartografer, ehuru nagot oegentligt, den ogrupp, som ar be-

lagen utanfor Sibiriens nordkust mellan Janas och Indigirkas

meridianer och stracker sig fran 73V, » till 761/4" n. bredd.

Men man skiljer ocksa mellan de vestra (Blischni, Maloi och

Kotelnoj), som kallas de Ljachoffska, och de ostra, som aro
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tva, namligen Fadejeff och Nya Sibirien i inskriinkt mening.

De Ljachoffska oarne hafva tillvunnit sig ett utomordentligt

intresse pa grand af de otroligt stora samlingar af fossila

benlemningar af mammut, far, myskoxar och noshorningar,

som deras aflagringar innehalla, men kannedomen om deras

tillvaro gar icke synnerligen langt tillbaka i tiden, och var

kunskap om deras geologiska bygnad var fore Vegas fard

nastan ingen. Deras upptacktshistoria iir foljande:

Ljachoff var namnet pa en kopman fran Jakutsk, som

af jagtlust och kanske ocksa upptacktsbegar begifvit sig ner

till Ishafvets ogastvanliga strander. Han hade for del anda-

malet bygt sig en hydda vid Janaflodens mynning, der ban

plagade lillbringa nagon del af aret och hvarifran ban foretog

sina utflykter for jagt och fiske. I mars manad 1770 lem-

nade han sin vinterhydda och begaf sig i sallskap med en

foljeslagare, Protodiakonoff, till Svjatoj Nos, en udde som hgger

400 verst i nordnordost fran Janas mynning vid ungefar 73°

nordl. bredd och 141" ostl. langd fran Greenwich. Nar han

kom dit, sag han en stor renhjord, som tog vagen ofver land

i sydUg riktning. Vid narmare tillsyn fann han, att djurens

spar kommo norr ifran ofver isen. Han beslot att om mojligt

folja deras spar och utforska, hvarifran de kommit, ty det

var tydhgt, att deras vandring fran norr icke kunde forklaras

pa annat satt an genom tillvaron af land i denna riktning.

I borjan af april, nar vadret blef draghgare och dagarnes

langd tilltog, gaf han sig a stad mot norden tidigt en morgon

med en slade dragen af hundar. Redan samma dags afton

anlande han till en dittills okand o, den samma som vi nu

benamna Blischni och hvars sydanda ar belagen 70 verst

norr om Svjatoj Nbs. Han hvilade natten ofver der och fort-

satte foljande morgon farden vidare med sin hundslade, fol-

jande djurens spar. Vid middagstiden framkom han till en

Stuxherg, Vegas flird o. s. v.
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andra 6 (Maloi), som ligger 20 verst norr om den forra.

Emedan djursparen fortfarande gingo i nordlig riktning, fort-

satte han sin vag, men redan pa ringa afstand fran den andra

on var isen sa hopskrufvad och ofarbar, att han svarligen

kunde komma vidare med hundar. Han sag intet land i norr

oeh atervande for den skull, efter att ha hvilat natten ofver

pa isen, till Svjatoj Nos, som han lyckades uppna efter nigra

svarigheter, ty hundarne voro trotta och uthungrade.

LJachoff gaf kretsstyrelsen i Jakutsk del af sina upp-

tackter, och denna inberattade saken for regeringen i Peters-

burg. Kejsarinnan Katarina II belade oarna med deras upp-

tackares namn och gaf dessutom Ljachoff uteslutande rattig-

het att samla elfenben och drifva jagt bade der och pa andra

omraden, som han mojligen framdeles kunde komma att upp-

tacka.

Tre ar senare, sommarn 1773, begaf sig Ljachoff i sall-

skap med Protodiakonoff och fem arbetare i bat fran Svjatoj

Nos till de af honom upptackta oarna. Han gynnades af klart

vader och fick salunda syn pa en tredje 6, Kotelnoj, betyd-

ligt storre an de foregaende och belagen norr om dessa.

Stranderna voro betackta med drifved. Landet var obebodt

liksom de andra tva oarna. Sedan han funnit nagra betar

af mammut, atervande han till den sydligaste af de tre oarna,

pa hvilkens vestkust han uppforde en hydda af drifved. I

denna hydda tillbragte han den foljande vintern 1773—74.

De underrattelser om de nyupptackta oarnas rikedom,

till hvilka Ljachoffs farder gafvo anledning, formadde regerin-

gen att ar 1775 lata geodeten Chvojnoif fran Jakutsk resa

dit for att kartlagga dem. Han skattar den sydligaste 6ns

langd till* 150 och hennes storsta bredd till 80 verst. Det

ogynsamma vadret och bristen pa foda for hundarna hindrade

honom att besoka afven de bada andra oarne. Han tillbragte
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vintern i den af Ljachoff uppforda hyddan och atervande

niista var till Ustjansk. Ytterligare tva farder dit under de

tva foljande aren af samme man medforde intet nytt till

kannedomen om dessa oars geografi.

De oar, som vi nu i inskrankt mening kalla de Nysibi-

riska, namligen Fadejeff och Nya Sibirien, upptacktes aren

1805 och 1806, den forra af Sannikoff, den senare af Siro-

vatskoj. De blefvo jamte on Kotelnoj kartlagda af Sannikoff,

Hedenstrom och Pschenitzyn somrarne 1809—11 och senare

af lojtnant Anjou, som ar 1823 geografiskt undersokte samt-

liga Ijjachoffska och Nysibiriska oarna.

On Blischni beskrifves sasom synnerligen rik pa ben-

lemningar af utdoda djur, sarskildt af mammut. Wrangel, i

berattelsen om sin resa langs ostra Sibiriens Ishafskust aren

1821—24, sager: »Sedan ungefar 80 ar tillbaka hamta pro-

raysehlenniki arligen stora laddningar af mammutben fran

denna o, men annu kan man icke marka nagon minskning

derpa. Ocksa arc betarne, som hittats pa dessa oar, langt

hvitare och friskare an de, som hittats pa fastlandet. Det

rikaste utbytet lemnade en sandbank pa Blichnions vestkust,

och promyschlenniki pasta, att nar vattnet faller efter en

ihallande ostlig storm, finnes alltid pa denna bank en mangd

nyuppsvammade mammutben, som foljakthgen maste for-

skrifva sig . fran elt pa hafsbottnen befmtUgt storre forrad.

»

Sedan Anjou ar 1823 kartlade dessa oar, bar ingen forskare

fore 1880-talet varit i tillfalle att undersoka dem, och hvad

man till den tiden erfarit om deras geologi och ofriga natur-

historia an af ett mycket magert innehall.
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Nar vi den 30 augusti pa morgonen fingo Blischnion i

sigte, hyste vi grundade forhoppningar att fa gora atrninstone

ett kort besok pa hennes vestkust, ty himlen lofvade en

molnfri dag. Palander iJit elda upp angslupen, men just som

allt var fardigt for att lata denna ga i sjon, kom tat dimma

och lagrade sig rundt kring oss. Vega stod nagra engelska

mil fran narmaste strand; djupet, der vi befunno oss, var

obetydligt, blott 4 famnar, och kusten var omgifven af tem-

ligen tatt packade drifisflak. Under sadana forhallanden var

det ieke mojligt att skicka angslupen i sjon, och da dimman

holl envist i sig, maste Nordenskiold afsta fran sin tillamnade

landstigning. Vi angade alltsa langsamt mot soder under

standiga lodningar. Samma dags afton befunno vi oss i sundet

mellan Blischnion och Svjatoj Nos. Fran sundets midt har

man en vacker anbhck af kap Kiseljach pa Blischnion och

Svjatoj Nos pa fasta landet; det forra reser sig i flere vackra

pelarformiga uppsprang, det senare bildas af tva hogre kupo-

ler, som aro skilda at genom en mellanliggande lagre. Vi

angade fram mellan spridda drifisstycken af ringa omkrets

och tjocklek, och stora strackor upptogos af en spegel-

blank hafsyta, som ingenstades krusades af den minsta

lilla vag. I stiltjen iakttogo vi nu for forsta gangen bildnin-

gen af ny is pa hafsytan. Ytvattnet var samtidigt det oakfadt

+ l^o C, men isbildningen forsiggick just i narheten af

drifisen.

De foljande tre dagarne utmarkte sig genom ett soligt

och vackert vader; der fans ingenting, som tydde pa snart

stundande kold. Var fard gick jamforelsevis hastigt nog, ty

endast har och der sagos sma spridda drifisstycken; vi gjorde

i medeltal tre nautiska mil i timmen. Men nar vi den 3

September pa morgonen satte foten pa dack, ofverraskades vi

af att fmna detta snobelagdt, och afven landet var holjdt i
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ett tacke af nyfallen sno. Vi befunno oss da tatt invid Bjorn-

oarna, som resa sig till ungefar 300 fots h5jd och aro

belagna utanfor Kolymas mynning. Temperaturen var i stan-

digt sjunkande; kl. 8 pa aftonen visade termometern — l'',4

C. Vi hade svart att orientera oss, ty tjocka och fram pa

dagen stundtals snofall hindrade i vasentlig man utsigten.

Nu begynte drifisen lagga verkliga hinder i vagen for var

navigering.

Under hela farden fran norra Norge till Kolymas myn-

ning, en stracka af icke mindre an 3,400 nautiska mils langd,

hade var resa gatt fortraffligt, ty inga svarare hinder hade

nagonstades mott oss, ej ens der vi skahgen vantat dem.

Visseriigen hade vi nagra ganger mott tatare drifisband, som

till en borjan syntes om5jliga att genomtranga eller kringga,

och ihallande dimmor hade emellanat forsvarat navigationen,

men genom mod och forsigtighet hade Palander alltid lyckats

fortraffligt ofvervinna svarigheterna. Fran framkomsten till

Kolymas mynning antog farden emellertid en alldeles annan

karakter. Jag kan gerna forst som sist saga, att fran BjiJrn-

oarna ostvart navigerade vi icke en enda timme i isfritt

vatten.

Vid kap Schelagskoj begyntes ett bokstafligt boxande

med drifisflaken, som ofverallt lago ytterst tatt packade. Na-

vigationen forsvarades dessutom under flere dagar af tat

dimma, som hindrade hvarje ofverblick af isens lage och

fordelning. Ofta voro vi vid sadana tillfallen nodsakade att

stoppa maskinen och ligga stilla for att se tiden an. Der

isen var som svarast lat Palander till en b5rjan gora forsok

att med minor af krut spranga isflaken i stycken, men resul-

tatet motsvarade icke alls forvantningarna. Sprangsatsen an-

tandes, men isflaken lago lika orubbliga som forut; der hade

endast bildat sig en eylinderformig fordjupning, och storsta
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delen af krutmassan lag kringstrodd pa isen och hade sale-

des icke hunnit antandas. Da var ej annat att gora an att

tillgripa isyxor och dylika redskap, for att hugga isflaken

sender; endast pa detta satt lyckades det att genomtranga

de svaraste passagerna, men det skedde icke utan mycken

tidspillan. For den, som annu icke bUfvit invigd i isforhal-

landena, skulle helt sakert en dylik navigation synts alldeles

omojlig och fruktlos.

Den 6 September pa morgonen befunno vi oss tatt invid

kap Schelagskoj, sOm bildar gransen i vester for tscbuktscher-

nas land. Nar dimman lattade en smula, stalde tva batar

fran land farden ratt mot fartyget, och efter en stund fingo

vi gora bekantskap med ett trettiotal tschuktscher och tschuk-

tschiskor, bade barn och aldre, hvilka utan radsla stego

om bord. Nar vi uttalade ordet »tschuktschi», naturligen med

ett underforstadt fragetecken, nickade de bifall under fram-

sagande af »i-i» (= ja). Vi logo Klaproths »Asia polyglotta»

till hjelp for att gora oss begripliga for dem, men i de flesta

fall slogo de sig for oronen, hvilket skulle betyda, att de icke

forstodo hvad fragan galde. Af hvad de talade begrepo vi

ingenting annat an ordet »tabakk». Detta hindrade emellertid

icke, att en ratt liflig byteshandel uppstod, som skottes genom

pekningar med fingrarna och andra lamphga kroppsliga at-

border. For att muntra upp deras flegmatiska lifsandar und-

fagnades de med en sup hvar, som tomdes af de fiesta i ett

enda drag under synbarligt valbefmnande. De lato forsta,

att de onskade mera af den varan, och tillkannagafvo sin

belatenhet med ett »matschinko ram» (= fortraffligt branvin),

men Nordenskiold fann det under inga omstiindigheter pas-

sande att ockra pa deras onda lusta.

Den 12 September framkommo vi till den udde, som

sedan Cooks dagar beniimnes Nordkap, men pa infodingar-
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nes sprak heter Rirkajpia.* Har satte den mer an vanligt

lata isen under hela sex dagars tid punkt for var fard. Medan

vi sa lugnt sago tiden an, sysselsatte vi oss med utflykter

pa landet for etnografiskt och naturhistoriskt andamal och

idkade dagligen samqvam med de der i 16 talt bosatta tschuk-

tscherna. Deras hofding Tscheporin var en valvaxt, intelli-

gent och tillmotesgaende man, som bestod sig med ieke min-

dre an tva hustrur och foljaktligen ocksa egde tva olika upp-

sattningar barn. Han mottogs med myeken uppmarksamhet,

och i gengald derfor var ban oss i manga afseenden till stort

gagn. Han inbjod oss i sitt talt, men vi kunde ty varr icke

begagna oss af bans gastfrihet, som yttrade sig deri, att han

bjod de intradande pa en god portion ratt salspack. I stallet

begagnade vi tillfallet att studera inredningen af bans talt

och de fa bohag det hyste, saker som da voro for oss nara

nog okanda, ty endast en gang forut, nagra mil oster om

kap Jakan, hade vi varit i tillfalle att taga nagra tschuk-

tschiska talts bygnadssatt i skarskadande. Med valvillig hand

bytte han ifran sig de etnografiska foremal, som Nordenskiold

onskade erhalla, och nar han fatt klart for sig, att vi ville

lara kanna de tschuktschiska benamningarna pa alia foremal,,

dikterade han dessa for Nordqvist, som derigenom lade en

god grand till sitt framtida ordboksarbete. Genom Tsche-

porins hjelp samlades icke mindre an 150 tschuktschiska ord.

Under de sista dagarne af vart samqvam med Tschepo-

rin upptradde han pa ett for bans forhallanden synnerligt

lysande satt. Sedan han bland annat hade tillbytt sig ett

par urkedjor af franskt guld och en rod skjorta af flanell,

ofverraskade han oss foljande dag med att komma om bord

* Pa alia kartor ser man denna uddes namn oriktigt skrifvas Ir-

Kajpij eller Irkaipij. Ordet ar tschukfschiskt och uttalas af tschuktsoherna

Rirkajpia, hvilket harledes af rirka = hvalross.
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ikladd sin skjorta och med urkedjorna dinglande fran orsnib-

barna. Han medforde sin fornamare hustru, Attanga, och

anholl att fa ga ner i gunrummet. Det beviljades honom,

liksom senare ocksa Attanga. Vi trakterade honom med mat,

punsch och instrumentalmusik, som han aldrig hade hort

forut och hvarofver han yttrade icke ringa forvaning. Pa-

lander drog upp sin hlla speldosa och lat henne spela det

ena styeket efter det andra. Tseheporin var hela tiden idel

ora och spand eftertanke. Festligheten afslots med en dans,

T:^^^^

Sibinens Nordkap, Rirkajpia.

som utfordes af Tseheporin och en af expeditionens medlem-

mar till askadarnes utomordentliga loje. Gubben Tseheporin

svettades valdeliga i sin varma salskinnsdragt under denna

for honom ovana kroppsofning.

Nordkap bildar en mot norr och oster tvarbrant ur hafvet

uppstigande, nagot ofver 100 fot hog landtunga, som slnttar

langsamt mot soder och der sammanbindes med det innanfor

liggande landet genom ett smalt och lagt nas. Innanfor detta
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smala nas hade de sexton talten sin plats. Bergarten utgores

till storsta delen af en gabbroartad massa, som ofverlagrar

en svartgra, starkt forklyftad skiffer, hvilken tycktes inne-

halla nagra organiska lemningar i mycket daligt skick (om

graptoliter eller vaxtfragment var omojligt att afgora). De

branta afsatserna mot hafvet voro tillhall for krakskarfvar

(Graculus bicristatus) och tretaiga masar, hvilka till storsta

delen flyttade bort under de sista dagarne af vart uppehall

der. Af faglar sago vi for ofrigt inga andra an nagra korpar,

som stanna bar hela aret om, samt storre skaror af alfaglar

och ejdrar, som kommo flyttande vester ifran ost ofver.

I etnografiskt hanseende fortjenar Nordkap en sarskild

uppmarksamhet. Pa den ur hafvet brant uppstigande land-

tungans sluttning mot s5der ser man har och der storre gras-

kladda jordhSgar, som genom sin regelbundna form tydligen

bara prageln af att vara uppforda af menniskohand. Kanner

man tschuktschernas lefnadssatt, sa vet man, att de icke

kunna harrora fran dem, och deras tillkomst fSrskrifver sig

ocksa i sjelfva verket fran belt annat hall.

Hvarifran tschuktscherna en gang kommit och med hvilka

andra folkslag de aro narmast beslagtade, har annu icke

blifvit utredt. Nagra forskare ha i dem velat se afkomlingar

af eskimaerna, som nu intaga hela Nordamerikas ishafskust,

och forklarat dem for inkomlingar oster ifran, fran Amerika

ofver Berings sund; andra ater ha forklarat dem vara nara

slagtingar till de soderut boende korjakerna. Fragan masle

tills vidare anses vara oafgjord; det ar antagligt, att hon kan

losas forst med hjelp af ett mycket rikt lingvistiskt material.

Hvad man deremot med sakerhet vet ar, att for inemot tre-

hundra ar sedan samtliga tschuktscher voro renegare, som

forde ett nomadiserande lif pa tundrorna och sallan besokte

hafskusten. Valdsamma sjukdomar decimerade tidvis deras
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renhjordar, och derigenom blefvo manga familjer tvungna

att soka sin utkomst vid hafvet genom hval-, sal-, hvalross-

och bjornfangst. Nar dessa tschuktscher, som omstiindig-

heterna salunda tvungo att byta ut det gamla lefnadssattet

mot ett alldeles nytt, kommo ner till hafvet, sammantraffade

de der med ett folk, som lefde af jagt och fiske och talade

ett for dem alldeles obegripligt sprak. Detta folk var onkilon,

som pa den tiden bebodde hela kuststraekan fran kap Sche-

lagskoj till Berings sund, d. v. s, alldeles samma omrade, som

nu intages af kusttschuktscherna. Vi veta af gammalt, att

tschuktscherna gjort sig kanda for sin synnerliga tapperhet,

och att de voro af alia Sibiriens vilda folk det, som gjorde

det kraftigaste motstandet mot ryssarnes erofringar. Det b5r

da ocksa vara tydligt, att de hade formagan att gora proces-

sen med onkilon kort, de utrotade dem eller drefvo bort dem

och togo sa deras land i besittning. Fran en af dessa strider

mellan de gamla rattsinnehafvarne, onkilon, och inkraktarne,

tschuktscherna, har traditionen gomt nagra detaljer; det ar

denna tradition som till Nordkap knyter en liten historia om

onkilons utvandring. Hon ar i korthet foljande:

Onkilons fornamsta hofding Krachoj hade dodat en tschuk-

tschisk hofding och blef for den skull samvetsgrant forfoljd

af den dodades son. Nagon tid undgick han dennes hamd-

giriga stamplingar, och slutligen trodde han sig hafva funnit

en saker tillflyktsort pa sluttningarna vid Nordkap, der han

hade forskansat sig bakom en af naturen danad skyddsmur.

Den unga tschuktschiske hofdingen lyckades emellertid smyga

sig inom forskansningen och slog ihjal Krachojs son. Nu

skulle, enhgt dessa folkslags satt att se saken, blodshamnden

egentligen vara tillfredsstald, men Krachoj matte annu hafva

fruktat ytterligare forfoljelser fran sin oforsonliga fiendes sida,

ty en vacker natt later han fastbinda sig vid langa remmar
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och fira sig utfor den 105 fot hoga, alldeles tvarbranta klip-

pan vid Nordkap, bestiger en bat, som vantar honom vid

klippans fot, och styr, for alt vilseleda sin forfoljare, forst

at oster, men vander den foljande natten mot vester och und-

kommer till Schalauroffs 6, der ban forskansar sig i en jord-

kula, hvars lemningar annu voro i behall pa 1820-talet. Har

samlade sig smaningom alia bans stamforvandter, och med

dem flydde ban pa 15 bajdarer ofver Ishafvet mot norr till

det land, som nu ar kandt under benamningen Wrangels land.

Denna berattelse ar sa till vida af intresse, som bon

(hLOgr: miV
o 1 ^ S •:

Berrj-Pl:

BrucTuPt

Mcais^t

Wrangels land.

synes adagalagga, att Wrangels land, som fore 1881 aldrig

besokts af nagon civihserad menniska och hvars omtvistade

tillvaro konstaterades forst sommarn 1849 af Kellet, ar eller

atminstone forr en gang varit bebodt af halfvilda barbarer.

Jag skall begagna tillfallet att, pa tal om Wrangels land, an-

fora hvad Wrangel i sin resa fortiiljer efter uppgifter, som

ban erholl af en tschuktsch pa Koljutschinon varen 1823.

Han sager salunda: »En gubbe berattade for mig, att under

bans farfars tid hade en gang en bajdar med sex tscbuktscher

och en qvinna vagat sig for langt ut pa hafvet. Sedan de
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en lang tid drifvits af vindarne fram och ater, hamnade de

vid ett for dem obekant land, hvars invanare forefollo till

och med tschuktscherna raa och djuriska. De skeppsbrutna

blefvo alia dodade med undantag af qvinnan, som blef val

behandlad, ford omkring i hela landet och forevisad for in-

fodingarne sasom nagonting sallsynt och markvardigt. Hon

kom sluthgen till kargaulerna, ett pa amerikanska kusten vid

Berings sund boende folk, der hon slutligen fann utvag att

undkomma till sina anhoriga. Denna qvinna beriittade for

sina landsman atskilhgt cm sina irrfiirder och oden; bland

annat pasted hon ocksa, att hon varit i ett stort land, som

Hgger norrut fran Koljutschinon, stracker sig langt mot vester

och sannolikt sammanhanger med Amerika.» (Man vet nu,

att Wrangels land ar en o af ringa utstrackning och langt

mindre sammanhanger med Amerika.) »Detta land skall vara

bebodt af skilda folkslag; de, som lefva i dess vestra del,

skola i allt likna tschuktscherna, de, som lefva i dess ostra

del, skola deremot vara sa vilda och djuriska, att de knapt

fortjena att kallas menniskor.» Wrangel .
tillagger, att »hela

denna beriittelse ar saval af qvinnan sjelf som iifven af

senare berattare, enligt bar bfuklig sed, uppblandad med sa

manga osannolika vidunderligheter, att hon knappast fortje-

nade nagon uppmarksamhet, sa framt hon icke vore anmiirk-

ningsvard genom sitt sammantraffande med historien om

Krachoi».

Men nu fragar man belt naturhgt: Hvilka voro onkilon?

Kort och godt — onkilon ar ingenting annat an en forvrang-

ning af det tschuktschiska ordet »angkadlen», som betyder

kustbo, och med denna benamning beteckna tschuktscherna

annu i dag den folkstam, som bor vid Anadyrviken och ar

af eskimaisk ras, alldeles som infodingarne pa oarna i Berings

sund (Lorenson, Diomedesoarne) och pa amerikanska kusten
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atminstone fran Port Clarence norrut. Blotta beniimningen

gor det saledes sannolikt, men ocksa blott sannolikt, att de

fordrifna onkilon varit eskimaer. Den saken blir deremot

full visshet, nar man lart kanna dessa onkilons gamla for-

fallna jordhyddor, som finnas hiir och der pa Tschuktsch-

landets ishafskust, somligstades i storre miingd.

De runda hogarne vid Nordkap aro just sadana onkilon-

boningar, ehuru nu for tiden alia forfallna, somliga forstorda

och andra tagna i besittning af tschuktscherna att fSrvara

spiick och salhundar i for vinterns behof. Onkilonboningarna

aro till halften i jorden nedgrafda halor, som ofvantill aro

tackta af hvalrefben och jord, och hvilkas ingang utgores af

en lang och smal gang af blott half manshojd. Genom en

eller tva smala underjordiska gangar kan en sadan jordkula

vara forenad med en eller tva andra jordkulor, som saker-

ligen tjenat till forvaringsrum for vinterforraden. Man fmner,

att det ar i hufvudsak alldeles samma bygnadssatt som ater-

fmnes i eskimaernas vinterbostader. Det lider alltsa intet

tvifvel, att de gamla onkilon varit ett eskimaiskt folk, som

legat under for tschuktscherna i mod och kroppslig styrka

och derfor blifvit af dem nastan belt och ballet fordrifna

fran Sibiriens kuster. I vara dagar fmnes, sasom namndt,

en liten qvarlefva af eskimaer endast vid Anadyrviken, fran

Anadyrs mynning till Tschukotskoj Nos.

Under de sex dygn, vi lago qvar vid Nordkap, var sar-

deles dahgt vader. Mestadels hade vi dimma, lika ofta sno,

och en gang hagel. Temperaturen holl sig kring + 0" och

vexlade mellan + 1»,6 och — r,o C. Vi hade bort befara

att fa tillbringa vintern der, ty vindarna, om an mestadels

svaga, blaste nastan standigt mot land och satte isen in mot

stranden. Men vi tankte icke synnerligen mycket derpa, ty

det var oss val bekant, att amenkanska fangstfartyg, som
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tillbringa sommarn i hafvet norr om Berings sund, vid ett

par tillfallen lemnat dessa farvatten forst omkring den 20

oktober. Vi hade saledes annu en hel manad till den tiden.

Den 18 September kunde vi andtligen lemna Nordkap.

Hadanefter gick var fard mer an vanligt sakta framat. Eme-

dan natterna nu blifvit ganska langa, voro vi tvungna att

tillbringa den morkare delen af dygnet fortojda vid nagon

storre grundis, der vi kunde ligga trygga under nattens lopp.

Till den ovanligt tata isen sallade sig nu ocksa ytterligt en-

visa tata dimmor. Vega angade emellertid vidare mot oster

mellan grundisar och drifisflak af alia mojliga storlekar och

stundom ratt pittoreska former.

For att tillryggalagga vagen fran Nordkap till kap Onman,

som bildar Koljutschinvikens vestra udde, en stracka af 160

nautiska mil, fordrades ej mindre an atta dygn. Det var

pinsamt att se, huru de sista milen af en sa lang vag, som

till allra storsta delen tillryggalagts utan synnerlig anstrang-

ning och med sa mycken framgang, nu skuUe bli sa sega och

krafva en idelig uppmarksamhet och forsigtighet fran den be-

falhafvande officerens sida. Men det hade val ocksa varit

formatet att tanka, att hela resan fran Atlanten till Berings

sund skuUe aflopa utan nagra betydligare anstrangningar och

besvarligheter.

Nar vi dublerat kap Onman, lag Koljutschinvikens is be-

tydligt spridd framfor oss. Vi gjorde god fart framat och

behofde sallan taga nagrja omvagar. Der fans ej heller nagon,

som icke skulle hafva hallit hundra mot ett pa, att alia

svarigheter nu voro ofvervunna, och att vi om kanske ett

dygn eller senast tva skulle befinna oss soder om Berings

sund. Sa forvissade voro vi da om den skyndsamma fram-

komsten till slufpunkten for nodostpassagen. Men de arktiska

farvattnens nycker aro ibland oberakneliga; det ar en sorglig
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erfarenhet, som mangen fore oss fatt profva pa. Natten mellan

den 26 och 27 September syntes vid tolftiden ett ganska

vackert norrsken. Det hade sitt centrum i nordnordost, der-

iMn bSgarna hiVjdo sig mot zenith; vi raknade sex till sju

bSgar Mn norra horisonten till soder om zenith, tydliga Ijus-

vSgor gingo igenom zenithbagen fran oster till vester. Det

hela var af den beskaffenhet, att det kunde forsatta en vanlig

dodlig i vinterstamning, och vintern var icke heller langt

borta.

Den foljande natten radde stiltje och kold i forening,

som belade hafvet med ett istacke af en turns tjocklek. Allt

forenade sig nu for att safta en grans for var vidare fram-

fard under detta ar. Osynliga bander arbetade hastigt pa

att gora den nybildade isbryggan gangbar — och der vi be-

funno OSS den 28 September pa morgonen, der maste vi

med eller mot var vilja taga var vinterhamn. Det var utan-

for Tschuktschhallons norra kust, vid 67" 5' n. bredd och

173" 23' v. langd fran Greenwich, omkring 4,800 fot fran

narmaste strand. Man gissar latt vara kanslor, da man far

veta, alt derifran till Berings sund ar afstandet biott 20 sven-

ska mil.

Vi gingo nu en ofvervintring till mote, hvars langd vi

pa forhand naturligtvis icke kunde berakna, men som kom
att vara hela 294 dygn, saledes nara tio manader.

Stuxberg, Vegas fdrd o. s. r. j[7
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Ofvervintringens forra del.

Sondagen den 29 September skulle bli for oss en dag

af riitt mycken betydelse. Den dagen betecknar slutpunkten

for var navigation under aret 1878, och den saken berodde

val till allra storsta delen derpa, att fran samma stund in-

tradde ett definitivt omslag i vaderleken. Luftens temperatur

hade under de foregaende dagarna vexlat nagot, ej synner-

ligen mycket, kring 0" C; vi hade saledes ej skal annu alt

befara en ogonblicklig infrysning. Den 29 September gjorde

emellertid slut pa vara forhoppningar att kunna fortsatta

farden vidare under denna host. Temperaturen sankte sig

nu definitivt under noil.

Per hade redan i foljd af den laga temperaturen begynt

bilda sig ny, omkring 2 turn tjock is mellan de gamla drifis-

flaken, som lago ogenomtrangligt packade sa langt vi kunde

se, och detta forsvarade naturligen an mera navigationen.

Palander fortojde Vega vid en stor grundis, som lag strandad

pa 5 famnars vatten, omkring 4,800 fot fran narmaste strand,

utanfor tschuktschbyn Pitlekaj. Der funnos annu nagra bland

oss, som trodde pa mojligheten af en snar befrielse, men de

voro verkligen icke manga.

Den nybildade isens tjocklek tilltog stadigt och sakert,

ty inga valdsamma vindar broto upp honom igen. Den 1

oktober var ban 3 turn tjock, och redan ett par dagar senare

kunde vi till fots underhalla forbindelsen med land, utan

synnerlig risk att falla igenom pa de stallen, der ban var
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svagast. Den 4 oktober foretogo vi var sisfa botaniskt-zoolo-

giska utfard i land, ty efter den tiden var marken stelfrusen

och belagd med ett tunt snotiicke. Vi hade annu under de

forsta dagarna tillfalle att frojda oss at anblicken af nagra

qvarblifna flyttfaglar (alkor i vakarne pa sjon och simsnap-

por i vakarne pa sotvattenslagunerna), men de drogo snart

a stad till giistvanligare trakter, och fran den tiden sago vi

inga andra faglar under hela vinterns lopp an fjallugglor,

ripor, ett tiotal korpar och lika manga masar, som hollo till

niirmast sfranden i granskapet af de tschuktsehiska talten.

Omgifhingarna talade vidt och bredt intet annat an den arkti-

ska enformighetens mangomskrifna, enkla och valbegripliga

sprak.

Kort efter det Vega gatt i vinterqvarter, fingo vi mottaga

ett ganska oviintadt besok. Nordenskiold bar skildrat det pa

ett mycket malande siitt, hvarfor jag tillater mig anfora bans

berilttelse. »Den (5 oktober cm morgonen», sager han*, »sago

vi fr&n fartyget ett besynnerligt tag rora sig fram pa isen.

En mangd tschuktscher drogo en hundslade, pa hvilken lag

en man. Till en borjan trodde vi, att det var en svart sjuk,

som kom att soka lakarhjelp, men da taget hunnit till far-

tygets sida, klattrade den formodade sjuke ganska vigt uppfor

den isbelagda fallrepstrappan (var istrappa hade vi da annu

ej fatt i ordning), steg genast med en om hog vardighet vit-

nande tillforsigt upp pa halfdiicket, korsade sig, halsade nadigt

och gaf pa bruten ryska till kanna, att ban var en betydande

man i den landsdelen. Det visade sig nu, att vi bedrats med

besok af representanten for det ryska valdet pa Tschuktsch-

halfon, starosten bland rentschuktscberna, Vassili Menka. Han

var en bten, morklagd man, med temhgen tardt utseende.

Vegas fard kring Asien och Enropa 1; 478—481.
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kladd i en vacker, hvitbrokig renskinn^«K, under hvilken

en bla flanellskjorta skymtade fram. Fiitt genast vid sin

ankomst inge oss aktning och kanske tccsa for att ej ut-

satta sitt dyrbara lif for den falske Rans 'irsat, anlande ban

till fartyget ofver den iinnu ej fullt pallji isen akande pa

en slade, som drogs ej af hundar, utan d lins underlydande.

VassiM Menka.

Vid framkomsten visade ban oss genast ei fuUmakt pa sin

vardighet och atskilliga intyg ofver aflemidskatt (eller mark-

nadsafgifter?), bestaende i nagra fa roda xl nagra hvila raf-

skinn, beraknade de forra till 1 rubel $ kopek, de senare

till 40 kopek stycket.
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»Han bjods genast ned i gunrummet, undfagnades efter

basta formaga samt plagades med en mangd for honom tyd-

ligen svarfattliga fragor, hvilka ban besvarade pa mycket

svarbegriplig ryska. Ilan var i alia fall den forste, med hvilken

nagra af oss kunde Stminstone bjelpligt meddela sig. Liis-

och skrifkunnig var ban icke. Deremot kunde ban snart

uppfatta on boiioin forevisad karta och pa den med stor

siikerhel: ulpoka on miingd markligare stallen i nordostra Si-

birien. Om tillvaron af en rysk kejsare hade traktens forste

embetsman ej nagon aning; deremot visste ban, att en mycket

miiktig person hade sitt bemvist i Irkutsk. At oss utdelade

ban ispravnik-vardigheter i kringliggande stader. Han kor-

sade sig i borjan med mycken ifver for nagra fotografier och

kopparstick i gunrummet, men upphorde snart dermed, da

ban markte, att vi ej gjorde pa samma satt. Menka var

atfoljd af tvanne samre kladda infodingar med mycket sneda

ogon, hvilka vi i borjan togo for bans tjenstehjon eller tralar.

Sedermera erforo vi dock, att de voro renegare, som betrak-

tade sig fullt bka goda som Menka sjelf, och vi horde afven

langre fram en af dem med ett medlidsamt smaleende omtala

Menkas bofdingeansprak. Nu voro de emellertid ganska und-

fallande, och det var af dem som Menkas valkomstgafva, tva

renstekar, frambars med en viss bogtidligbet. Som aterskank

lemnade jag honom en ylleskjorta och nagra bundtar tobak.

Menka omtalade, att ban dagarne derpa skulle resa till Mar-

kova, en af ryssar bebodd plats vid floden Anadyr, i gran-

skapet af det gamla Anadyrsk. Oaktadt jag annu ej upp-

gifvit hoppet att komma loss innan vintern, ville jag dock

forsoka begagna denna lagenbet for alt sanda underrattelser

till hemmet om Vegas lage, tiljstandet om bord m. m. Ett

oppet href uppsattes derfor pa ryska och adresserades till

h. ex. generalguvernoren i Irkutsk, med begaran att ban
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skulle meddela dess innehall till H. M. Konung Oscar. Det

inlades jamte nagra forseglade eoskilda bref mellan ett par

bradlappar samt gafs at Menka, med anmaning att lemna det

at den ryska myndigheten i Markova. I borjan sag det ut,

som om Menka skulle uppfattat brefvet sasom nagot slags

ytterligare fullmakt for sig sjelf. Nar ban kommit i land,

samlade ban namligen, i narvaro af nagra bland oss, en krets

af tschuktscher omkring sig, satte sig med vardighet i deras

midt, utvecklade papperet, men sa att ban hade det upp och

ned, och laste ur detsamma langa ramsor pa tschuktschiska

for en andaktig och ofver Menkas lardom hapen ahorarekrets.

Foljande formiddag hade vi ett nytt besok af den store och

larde hofdingen. Nya skanker vexlades, och ban undfagna-

des ater efter basta formaga. Slutligen dansade ban efter

positiv, dels solo dels tillsammans med nagra af sina vardar,

till stor frojd for narvarande europeer och asiater.»

I midten af oktober sago vi under ett par dagar en

tydlig »vattenbimmel» i nordost. Detta vackte belt naturligt

till lif forhoppningarna om en mojligen snart stundande be-

frielse, men de foljande dagarnes standigt tilltagande kold,

anda till — 20", s, och den nybildade isens tjocklek nedty-

stade snart alia dylika funderingar. Oktober manad med sin

jamforelsevis ringa kold och knapt namnvarda stormar bil-

dade en lamplig och icke allt for plotslig ofvergang till hvad

som forestod, den langa vintern, som blef till ytterlighet bade

stormig och kali, men derfor icke odraglig. Snostormar och

kold lade annu intet hinder i vagen for vara promenader

mellan fartyget och land, som till en borjan foretogos dag-

ligen af en hvar bland oss pa vissa bestamda tider for mo-

tionens skull. Vi kunde ocksa till en borjan fordrifva tiden

med skridskoakning och pippispel, men tata snofall gjorde

snart slut pa den forra, och koldens tilltagande styrka raedgaf
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OSS ej synnerligen lange att idka denna senare, af oss tned

synnerligt noje omfattade lek.

November manad gjorde sitt intrude med valdsamma

nordliga vindar, som hvirllade upp den nyfallna losa snon

i form af yrsno och obarmhertigt jagade snokristallerna fram

utefter isens yta, slundom med en hastighet af 35 eng. mil

i timmen. Lufttemperaluren var samtidigt icke synnerligen

ISg, ej liigre iin — 17",o. Delta oaktadt kunde vi under flere

dagar icke underhalla nagon forbindelse med land, der vi

redan hade begynt ett pa langt nar oafslutadt arbete; vi skulle

hvarje stund, till och med med kompass i hand, hafva lupit

fara att ga vilse, ty var narmaste omgifning var insvept i en

standig, dimlik hvit sloja, genom hvilken det icke var mojligt

att urskilja ett morkt foremal pa 100 fots afstand — alltsa

hade vi godt tillfalle att iklada oss en ny vanas makt, den

att finna oss vid ett, atminstone fran det yttre sedt, enfor-

migt och foga omvexlande lif inom ett ytterst inskrankt

omrade.

Vintern var nu kommen pa allvar, men vi hade ocksa

redan lange sedan beredt oss att taga emot honom pa ett

vardigt satt. Fartyget lag fortojdt med hjelp af tre starka

kablar vid en grundis, som, enligt all mensklig berakning,

icke kunde af de valdsammaste stormar och knappast af nagra

ispressningar rubbas ur sitt lage. Bramstangerna och bram-

seglen hade blifvit nertagna och rarna saxade for att ge vinden

sa litet fang som mojhgt, och Palander hade redan tidigt

begynt lata stalla mellandacket i ordning till arbetsrum at man-

skapet under vintern. Fran halfdacket for-ofver blef spandt

ett talt, som fortraffligt holl snon ute och inhagnade en tem-

ligen rymlig, ehuru under de kortaste dagarna nagot mork

promenadplats. Dacket ofvertacktes med 6 tums sno, hvilket

i sin man bidrog att utestanga kolden fran delta hall. For
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varme, upplysning och annan beqvamlighet inom bords, i

skansen, arbetsrummet, gunrummet och hytterna, var val

sorjdt pa ett satt, som gor Palanders omtanke fortjent af allt

berom och foljaktligen icke lemnade nagot ofrigt att onska.

Vara extra vinterklader voro ocksa redan utdelade, sasoin

baschliker, tjocka vantar, segelduksblusar, renskinnspeskar

och segelduksstoflar, och manga bland ess hade redan be-

horigt profvat nagot eller nagra af dessa sarskilda plagg. For

den handelse fartyget komme att krossas af isen, blef pa

stranden nedlagdt ett upplag af lifsmedel, gevar, ammunition

m. m., beraknadt att racka for 30 man i 100 dagar. Vi voro

salunda, som sagdt, val beredda att ga vintern och t. o. m.

en eventuel forlisning till mote.

Det hade ursprunghgen varit meningen att uppfora ett

observatorium for magnetiska och meteorologiska iakttagelser

pa isen i fartygets omedelbara narhet, men da vi hade all

mojlig utsigt att fa bevitna ispressningar och forskjutningar

i isen under vinterns lopp, blef det nddvandigt att forlagga

vart observatorium pa stranden. De forsta novemberdagarnes

valdsamma stormar starkte oss ytterligare i vara forvantnin-

gar pa framtida rorelser i isen, ty nar vi efter de stormiga

dagarnes slut atertogo forbindelsen med land, hade vi ypper-

llgt tillfalle att studera foljderna af stormens framfart kring

en barrier af grundisar, som lago strandade omkring 700 steg

innanfor Vegas vinterhamn: den nybildade isen var i storre

och mindre kuber skrufvad upp anda till 20 fots hojd, och

omgifningen kring den langa grundisbarrieren sag ut ungefar

som en raserad fiistning. Markvardigt nog var detta den

enda gang, som nagra. tydligare rubbningar kring grundisarne

formarktes under; vinterns lopp, ty om man undantager nagra

oansenligare sprickningar och knappningar i den nybildade

isen vid hastigare temperaturvexhngar, lag var omgifning
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under hela den kommande tiden forsankt sa att saga i en

letargisk hvila. Detta var naturligen till stor fordel for vart

fartyg, som under sadana omstandigheter lag lika val skyd-

dadt som i den basta docka.

I slutet af november var det magnetiska observatoriet

fardigbygdt. Det uppfordes af iskuber, som sagades af den

nybildade hafsisen i strandens omedelbara narhet. Dess byg-

gande tog lang tid, emedan det afbrSts gang pa gang af sno-

stormar och i ofrigt ganska ruskigt vader. Det var 12 fot

langt, 10 fot bredt och lag 100 fot innanfor stranden. Dess

inredning, nar det slutligen stod fardigt, var mycket enkel,

men tillfyllestgorande for behofven. I hvartdera af tre horn

ett magnetiskt instrument; midt pa golfvet (som utgjordes af

stelfrusen sand) ett litet bord, som uppbar tre aflasningstuber,

fastskrufvade liksom skalorna, sex Ijus i sina primitiva tra-

stakar, nagra booker och tidskrifter, samt tva noteringsbocker;

i taket en standigt brinnande lampa; vid tva af rummets sidor

en uppblast kautschukmadrass med tillhorande hosack att

hvila hufvudet pa, ett par filtar och en renskinnspels att

krypa in i, nar kolden blef for svar; slutligen pa golfvet

under bordet nagot kaffe och socker, och i rummets fjerde

och sista horn en liten kamin, afsedd for kaffekokning vid

pakommande behof. Det var hela inredningen. En liten

korridor af 3 till 4 fots bredd ledde fran dorroppningen langs

ena sidan in till det egentliga rummet. Korridorens langd

var 4 steg, derifran till bordets ena fria sida var 2 steg;

kort sagdt: den plats, vi hade att promenera pa, kunde icke

erbjuda st5rre svangrum an sex stegs langd! I denna tranga

iskallare, otillganglig for dagsljuset, hade den vakthafvande

observatorn att tillbringa fern pa hvarandra fSljande langa

timmar. Kolden vexlade der mellan 5 och 7 grader, vanligt-

vis var den omkring 10 grader. Om dagarna kunde man
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mojligen mellan timiakltagelserna foreta en promenad i det

Ma eller till de niirbelilK'na IschukLscililiUten, men om natterna

fick man vaekerl h&lla sig Inom I'yra viiggar. De forsta tva

timmarna, medan man iiiinii liade en god portion kropps-

viirme qvar, kuiKh^ iumii niorda med liisning, men de sista

(!( v!ir hi; iisl.'iM iilcsliilaiiilc! hanvisad till ett ideligt pro-

tnonorumli' riiini ovh filer p& den sex steg langa promenad-

plMlH(Mi. Ilvilkon (jvinnerligt langtradig promenad! Det bor

dodk orkilnnaK, alt om vistelsen i ishuset af nagra motsags

med i'asa och betraktades som en verkligt olidlig plaga, sa

var den dock for flertalet en valkommen omvexling med de

ofta langsamt framskridande dagarnas enformighet.

Den 27 november togo de magnetiska och meteorologiska

iakttagelserna sin begynnelse i ishuset och fortgingo sedan

oafbrutet timme efter timme anda fill den 1 april. Fran den

15 januari till och med den 15 april anstaldes de meteoro-

logiska sSrskildt hvar femte minut tva dygn i manaden (den

1 och 15). De vanliga timiakttagelserna voro fordelade i

vakter om sex timmar, och i dessa deltogo foljande personer

i bar namnd ordning: Hovgaard, Kjellman, Bove, Nordqvist,

Stuxberg, Nordenskiold, Palander, Brusewitz, Almquist, Nord-

strom och Lundgren samt, i handelse af tillfalligt forhinder

for nagon af de foregaende, skeppar Nilsson eller maskinist

Pettersson. Nar vi den 1 april afslutade timiakttagelserna i

ishuset, visade slutsumraan af aflasningarna der det natta

talet 42,840. Det var resultatet af fyra manaders magneti-

ska och meteorologiska iakttagelser.

Vara vandringar till och fran ishuset voro forenade med

raft mycket besvar. Nastan under hela vintern lag en tat

dimma af fina iskristaller lagrad ofver isen, som under de

fiesta dagar gjorde det omojligt att fran ishuset urskilja farty-

get, och annu omojligare var det naturligtvis att fran fartyget
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urskilja ishuset, som hade snons hvita farg. Oftast radde

snoyra eller yrsno, som i hog grad forsvarade promenaderna.

Att under sadana omstandigheter finna vagen utan nagon

vagledning skulle ha varit en ren omojh'ghet. Innan den

regelbundna forbindelsen med ishuset tog sin borjan, blef for

den skull vagen, som vi framdeles hade att ga, utmarkt med

en massa isstolpar, 117 till antalet, hvilka staldes pa ungefar

lika afstand fran hvarandra (nagot ofver 40 fot) mellan far-

tyget och stranden och sammanbundos med en stark hna.

Denna lina, hvars farg stack skarpt af mot omgifningens hvita

farg, tjenade oss sedan som rattesnore under vara nattliga

vandringar till och fran ishuset. Detta oaktadt var det andock

forenadt med nagon svarighet att halla vagen under sadana

natter, da snoyran var mycket haftig. Jag lade under nat-

terna marke till, att det i allmanhet icke var mojligt att

urskilja den morka linan pa langre afstand an omkring 32

till hogst 40 steg. Aflagsnade man sig i ringaste man fran

den tillforlitliga vagvisaren, sa lopte man fara att sparlost for-

lora den, ty af en kompass kunde man icke ha nagot gagn

i det becksvarta morkret. Jag gjorde ett f5rs5k ett par gan-

ger nattetid att aflagsna mig fran linan och taga en genvag,

som jag gatt tiotals ganger forut om dagen, men jag tick

plikta for min dumdristighet genom att trefva omkring en

hel qvart i alia mojliga och omSjliga riktningar, innan jag

sluthgen befann mig pa ratta sparet.

Man forestaller sig i allmanhet, att kolden ar de arktiska

trakternas varsta plagoris, men Jag tror icke, att manga ark-

tiska resande skola skrifva under denna allmanna opinion,

Ty mot kold ensamt kan man val skydda sig genom en varm

och lamplig bekladnad. Vi hade flere ganger 40 graders kold

och mera, den hogsta koldgrad vi iakttogo var — 46'',5 C,

men den var ingalunda outhardlig. Det forhaller sig i all-
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manhet sa, att en hog grad af kold, omkring 40 grader och

derofver, ar forenad med stiltje, och nar stiltje rader, ar det

icke synnerhgen besvarhgt att vistas en langre tid i det fria.

Den varma bekladnaden jiimte nodig kroppsrorelse gor da

koldens verkningar om intet, endast ansigtet, som maste vara

blottadt, for att man skall kunna se och andas, loper man

fara att forfrysa efter nagon tid, men man forvarfvar snart

den nodiga motstandsformagan. Hvad man deremot under

inga omstandigheter for nagon langre tid forraar utharda, det

ar kold, sno och storm i forening, De tre tillsammans ut-

g5ra hvad man plagar kalla snostorm; i Kndrigare form upp-

trader denna under namnen snoyra och yrsno*.

Vi voro i tillfalle att gora en langvarig, tidtals oafbru-

ten, nastan daglig bekantskap med snoyra och yrsno under

-hela vinterns lopp. Snostormarna togo sin borjan redan

tidigt i oktober manad. Vi hade med skal vantat, att de

skulle upphora kort efter vardagjiimningen, men de hollo i

sig till langt in i maj manad. Man fragar sig med skal, hur

det ar mojligt, att tschuktscher, eskimaer och andra folk

kunna vilja framslapa ett uselt och elandigt lif i sa ogast-

vanliga trakter.

Till en borjan iakttogo vi mycken forsigtighet under vara

nattliga promenader, ty vi maste vara beredda att nar som

heist mota angreppet af en isbjorn eller nagra hungriga kring-

strykande vargar. Vi hade sett bjornspar pa isen redan tidigt

i oktober, och tschuktscherna hade forsakrat oss, att var-

garna plagade ibland utstracka sina vandringar ner till kusten

och ut pa isen. Vi gingo for den skull bevapnade antingen

med ett remingtongevar eller en revolver och ett nodigt antal

* I vara vaderleksanteckningar gjorde vi alltid skilnad mellan

snoyra och yrsno; med den forra benamningen betecknade vi snofall

under blast, med den senare snostorm utan snofall.
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reservpatroner i fickan. Men aldrig blef der nagon allvarlig

sammanstotning af. Vi sago under hela var tio manaders

langa ofvervintring icke en enda isbjorn. Endast en gang

hande det under vara natlliga promenader, att en af oss

sammantraffade med en varg, men faran var icke storre, an

att en af hundarna, som foljde med, blef rifven i oronen.

Det var forst i februari som detta intraffade. Till en borjan

ville vi icke riktigt tro pa hela varghistorien, ty vi forestalde

OSS, att den formodade vargen icke var annat an en hungrig

tschuktschisk hund, som str5k omkring for att skaffa sig foda.

En undersokning pa platsen den foljande dagen adagalade

emellertid, att icke nagot misstag blifvit beganget.

Det ar alltsa en mojlighet, sa otroligt det an later, att

man kan tillbringa en hel vinter i arktiska trakter, utan att

en enda gang sammantraffa med en isbjorn.



6.

Tschuktscherna.

En lamplig och helsosam omvexling i vara for ofrigt

enformiga arbeten under de langa och manga vintermana-

derna forskaffade oss vart umgange med tschuktscherna. Det

gafs knappast nagon dag, da vi icke hade besok om bord af

de narmast boende tschuktscherna, fran byarne Koljutschin,

Pidlin, Jinretlen, Pitlekaj, Rirajtinop och Irgunnuk; och a

andra sidan gjorde vi ofta langre eller kortare utflykter till

deras fiiltplatser, da yi hade godt tillfalle att studera deras

lefnadsvanor samt inredningen af deras bostader. Manga

bland dem v.oro vara niistan dagliga glister; de infunno sig

tidigt pa morgonen om bord hos oss, somliga redan langt

fore dagbrackningen, och lemnade fartyget forst sent pa af-

tonen. Visserligen kunde det handa, att de ibland voro oss

till litet besvar, men de voro alltid val sedda och blefvo

ocksa alltid hjertligt mottagna. Nar manskapet slutat sin

middag, fingo de alltid hvad som var ofver, och det ar an-

tagligt, att manga bland dem till storsta delen lefde af hvad

de erhollo om bord pa Vega. Under vinterns lopp utdelades

icke mindre an tva tusen skalpund brod at tschuktscher. En

af dessa tschuktscher blef vSr synnerligen gode van, ty han

blef mera omhuldad an alia de ofriga. Hans namn var Notti.

Det var en starkt bygd, valvaxt man om 25 till 30 ar, som

lemnade oss manga goda upplysningar och gjorde oss manga

verkliga tjenster. Nar det var fraga om nagon langre utfard,

togs alltid Notti till rads. Han var synbarligen mycket hedrad
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af att fa deltaga i en langre utfard med Vegas officerare och

manskap, att fa draga den tungt lastade sladen tillsammans

med dem, att fa ata samma mat som de och slutligen att fa

tillbringa natten under samma talttak med dem. Han for-

klarade vid upprepade tillfallen, att nar vart fartyg en gang

skulle lemna vinterqvarteret for att aldrig mer atervanda dit,

skulle han lagga sig ner och grata af saknad. Det har fore-

Notti.

fallit mig, som tschuktscherna ofver hufvud taget, liksom. sa

manga andra folk (t. ex. eskimaerna), hvilka lefva blott for

dagen och icke hafva nagon tanke om framtiden, icke skulle

besitta synnerligen mycket, om ens nagot, af tacksamhet och

erkansla. Om denna formodan ar riktig, sa utgjorde Notti

ett sallsynt undantag fran den vanliga regain. Han tycktes

verkligen vara maktig af djupare kanslor, af hagkomst och
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tacksamhet. Jag tror, att de fiesta bland oss skola for alltid

gomma hans bild sasom en angenam erinring fran var langa

ofvervintring vid kusten af tschuktschernas land.

Liksom oskimiiernas, sk kan tschuktschernas lif sagas

vara on verkiigt liard kamp mot naturens makter. For en

civiliserad nicnniska iir det verkligen i hog grad obegripligt,

huru de kunna i liingden harda ut ett sa enformigt lif. Men
do iiro n().ida med sin dag, ty de ha icke den ringaste fore-

slallning om, att det finnes trakter pa jordens vida rund, som
iiro biittre lottade an deras eget land. Deras geografiska

kunskap ar nastan ingen. Kusttschuktscherna, liksom de ren-

«gande, hvilka nomadisera pa tundrorna i inlandet och stun-

dom ocksa komma ner till kusterna, foretaga visserligen lang-

viiga resor, anda till 100 svenska mil — de forra med hun-

dar, 16 till 20 spiinda for hvar slade, de senare med renar—

,

men dessa resor slriioka sigx nJistan aldrig utom deras eget

wirirade. Kusttschuktscherna vid stationerna narmast Berings

sund, som om sommarn med sina batar bege sig ofver sun-

det for att drifva byteshandel med eskimaerna pa Diomedes-

oarna och det midt emot belagna amerikanska fastlandet,

kanna visserligen dessa sina narmaste grannar, men der-

utofver stracker sig icke heller deras kannedom. De fiesta

kusttschuktscher, med hvilka vi kommo i beroring, fill och

med Notti, kande dessa eskimaer endast genom horsagen

och hyste for dem mycken radsla, emedan de skulle vara

ett mycket hamndgirigt och krigiskt folk. Sasom bevis pa,

huru litet kusttschuktscherna kanna det inre af sitt eget land,

ett exempel: Bove och Almquist ville pa varen gora en

langre utfard ner at Koljutschinviken och lejde for det anda-

malet en af de palitligaste och dugligaste infodingarna, som
skulle forsla dem med hundsladar. De begafvo sig astad,

men kunde icke komma langre an ett par svenska mil. Helt

Sluxberg, Vegas fdrd o. s. v. 13
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plotsligt forklarade infodingen, att han icke ville fora dem
langre. Han talade om troll och onda makter och illasin-

nade menniskor, som skulle gora all vidare resa omojlig,

De forsokte locka honom genom ofvertalning och mutor,
men ingenting hjelpte. Han ville for intet pris i verlden fort-

satta- farden vidare. Nar de fortfarande yrkade pa att komma
langre, tog han fram sin langa knif och hotade att ogon-
blickligen sticka denna i sig sjelf. De hade alltsa intet annat
val an att vanda ater samma vag som de kommit. Sina
grannar i vaster, Jakuterna och jukahirerna, kanna tschuk-

tscherna knappast. Nar jag visade dem Middendorffs vackra
afbildningar af dessa folkslag, adagalade de stor forvaning
och nyfikenhet,

Kusttschuktscherna lefva spridda pa hela strackan fran

Berings sund till kap SchelagskoJ (omkring 125 sv. mil) i 46
sarskilda byar. De talrikast befolkade af dessa aro Uadlja,

Kengytschkun, Enurmi, Tjapka, Nejtschkajl, Koljutschin, Van-
karema och Rirkajpia, som under vanliga forhallanden hafva

resp. 35, 20, 20, 15, 13, 25, 15 och 18 talt. De fiesta tschuk-

tschiska kustbyar utgoras dock ej af flere an 4 till 6 talt.

Summan af alia kusttschuktscherna kan anslas till omkring
3,000.

For sitt uppehalle aro kusttschuktscherna nastan uteslu-

tande hanvisade till jagt och fiske, den forra dock i vida

hogre grad an det senare. Hela deras lif gar ut pa ingen-

ting annat an fangsten af salhundar, hvalrossar och isbjornar,

som utgora deras hufvudsakligaste foda. Vid fiden for flytt-

faglarnas ankomst och rufning skatta de afven nagot af fagel-

verlden, men icke synnerligen myeket. Fisk fanga de for-

namligast for att dermed foda hundarna, deras enda tamdjur.

De taga dagen som han.kommer och samla knappast nagra
forrad for den langa vintern. Nar fangsten slar fel, nar ett
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ytterligt ogynsamt kr intraffar, lida de derfor stor nod. Deras

fortnaga att utharda hunger iir verkligen forvanande. Deras

land ar under nio eller tio manader af aret omgifvet af en

pk de fiesta stallen obruten ismassa — det ar en ovanligt

lang vinter. Under sommarmanaderna, augusti och Septem-

ber, ar fangsten lifligast och rikast. Da finner man har och

der invid sfranderna, mellan drifisstyckena, stora tschuktschi-

ska batar, forfardigade af hvalrosshudar och lastade med

bade man och qvinnor, som aro sysselsatta med fangst af

hvalrossar, isbjornar och salhundar. Hvalrossarna och isbjor-

Tschuktschiskt talt.

narna fangas med ganska sinnrikt gjorda kastspjut, salhun-

darna ater foretradesvis med grofmaskiga nat, som aro for-

fardigade af remmar af hvalrosshud.

Tschuktscherna, saval kustboarne som de nomadiserande

renegarne, bo i talt, som aro forfardigade af hvalross- eller

renhudar. De hafva icke sarskilda vinter- och sommarbosta-

der, sasom forhallandet ar med eskimaerna, hvilka om som-

marn bo i latta, luftiga talt, men hvilkas vinterbostader aro

till halften nedgrafda i jorden. Ett tschuktschiskt talt, hvars
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golfyta kan vara anda till 17 steg i diameter, har utseendet

af en trubbigt spetsig, lutande kon med utsvangda sidor.

Dorroppningen, som alltid om natterna och nagon gang afven

om dagen halles tillsluten med ett nedfallbart hudstycke, ar

sa lag, att man maste ga nedhukad derigenom, och belagen

at den sidan, hvarifran de mildaste och sallsyntaste vindarna

komma, i de fiesta fall at oster eller sydost. Taltvaggarna,

af val hopsydda hvalrosshudar, hallas utspanda och uppbaras

af latta och bojliga, langa och smala traribbor, som lopa

tillsammans i konens spets och nertill aro med starka hval-

rosshudremmar fastbundna vid grofva tvartran, hvilka i sin

ordning aro pa samma satt fastgjorda -vid annu grofre, i mar-

ken nedslagna och' svagt inat lutande trapalar af nara nog

full manshojd. For att ytterligare hindra taltets rubbning af

yinden, loper fran konens spets en fritt hangande, mycket

stark och grof rem, som i sin nedre anda bar en tung sten

eller ett ovanligt stort ofverarmben af hval. Konens spets

ar icke genombruten eller oppen, sasom hos andra taltbyg-

gande sibiriska folkslag, for att skaffa aflopp at roken, utan

all rok maste ut genom dorroppningen, hvilken i ett tschuk-

tschiskt tall ar det enda hal, som formedlar omvexlingen af

frisk och forskamd luft, sa vida icke taltet i foljd af sin hoga

alder har utseendet af en ganska luftig sil, hvilket nagon

gang ar fallet hos mer an vanligt fattigt folk.

Midt emot dorroppningen, pa taltets motsatta sida, finnes,

sa att saga, ett inre talt, ett af renhudar val tillslutet, aflangt

rum, som svarligen medger en europe att sta uppratt. Det

utgor familjens egentliga bostad och enda sofrum. Under

vintertiden ar det jamforelsevis val ombonadt, ty det maste

utestanga den skarpa kolden. Dess golf utgores af tjocka

hvalrosshudar, da deremot det yttre taltet har den stelfrusna,

sandiga marken till golf. Under innertaltets tak aro upp-
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hangda nagra renhudar, som tagas ner om natterna att tjena

till underlag eller tacken for de sofvande. Det ar de enda

»sangklader» som begagnas, om man far benamna dem sa,

ty sangar aro naturligtvis alldeles okanda.

Nar man vintertiden intrader i en tschuktschisk kustbos

lalt, motes man forst oeh framst i det yttre taltet af det egen-

Kautlkau, tschuktschisk qvinna.

domliga tjutet af ett halft tjog hundar, som sta bundna vid

taltvaggarna och mojligen skola gora ett forsok att bitas, i

fall man gar dem rakt pa lifvet. De hafva ett ovanligt magert

oeh forhungradt utseende. Men de ha ocksa lart sig konsten

att svalta, nar det behofs, och den konsten kommer dem

oftast val till pass. I yttertaltets midt hanger en kokande
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gryta. Hennes innehall utgores af salkott, som skall bli famil-

jens nasta maltid. Bredvid sitter familjemodern, i de fiesta

fall svart och sotig — ty hon bar icke haft tid eller, rattare

sagdt, behof att tvatta sig pa langliga tider, kanske aratal -

sysselsatt med att mellan tva stenar sondersmula nagra ben

till en moslik massa. Fraga vi henne hvad det ar, sa svarar

hon, att det skall bli till mat at hundarna. I basta fall fa

de sitt mal en gang om dagen, i aftonskymningen, hvilket

da utgores af en grot, kokt pa dessa sondersmulade ben och

deras ringa marghalt. Ar familjen talrik, eller, i basta fall,

bar den besok af nagra grannar, sa se vi dessa, medelalders

man och qvinnor, placerade har och der i yttertalfet, alia

sittande pa huk med hakan tatt ner vid knana, sasom tschuk-

tscherna alltid bafva for sed, nar de hvila, och sysselsatta

med rakt ingenting. Orkeslosare menniskor kan man icke

gerna traffa pa. Man har svart att hitta nagra husgeradssa-

ker i yttertalfet. Det enda, som tilldrager sig uppmarksam-

heten, ar ett litet upplag af is i ena vran utanfor innertaltef.

Med familjemoderns tillatelse lyfta vi pa renhudsforhan-

get till det inre taltet och krypa dit in. En nastan olidlig

varme och en annu obehagligare transtank trada oss der till

mote. Lycklig den, som ar forsedd med snufva, heist sa

grundlig som mojligt! I fria luften hade vi kanhanda — 35",

i yttertalfet iakttogo vi — 15", i innertaltet ater utvisade

termometern + 25". Det ar ganska forsvarliga temperatur-

vexlingar, som vi inom kort tid genomgatt. Svetten begyn-

ner naturligtvis genast framsippra i vart ansigte, ty vi aro

kladda for — 35".

Den hoga temperaturen i innertaltet star i god samklang

med invanarnes nakenhet eller ringa bekladnad der. I ett

horn sitter en ung flicka, sysselsatt med nagot syarbete, ikiadd

en nastan paradisisk dragt; hon har ingenting annat pa sig
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^an en smal gordel om lifvet, ett »cingulum pudicitise*. Utotn

i ansigtet ar hon tatuerad pa underbenens utsida samt pa

armarna. Hennes vaxt iir temligen driiglig i allmiinhet, hennes

hals ar icke ful, men hennos vador aro de eliindigaste man
gerna kan fa se; det iir knapt annat an skinn och ben.

Hennes h^r ar benadt i midten och ordnadt i tvS med smala

perlband prydda lliilor, .som nedhiinga bakom oronen och

ilro gammanl)undna baktiil
.
genom ett band ofver nacken.

I ett annat horn ligger en ung man, nyss vaknad ur sin

slummer, ikladd ett par salskinnsbyxor, som knipa tatt at

Tschuktschisk ansigtstatuering,

om hofterna, och med kroppens ofre del naken. Nar ban

gar ut, tar han pa sig ytterligare ett par stOflar, som med

remmar, knytas tatt atsittande om vadorna, en blusrock af

renskinn med tillhorande gordel att fasta om lifvet, och till

sisl en mossa: det ar hela bans toalett. Pa golfvet, som ar

starkt impregneradt med tran och smuts, springa tva eller

tre alldeles nakna gossar. De aro fylliga och val vaxta samt

ha ett ovanligt friskt utseende. Den yngste, en pilt om 3

eller 4 ar, ar litet orolig och gratfardig ofver vM plotsliga

intradande, men han later genast trosta sig, om vi skanka

honom nagra soekerbitar att tugga pa. Upplysningen och
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den ofverdrifna varmen i innertaltet astadkommas genom tre,

pa lampligt afstand fran hvarandra pa golfvet placerade hast-

skoformiga lampor, hvilkas brannmaterial utgores af tran och

nagot slags mossa som veke. Vid innertaltets ena langsida,

mel'lan tva af lamporna, star ett ambar fyldt med isvatten

(»tintin-mimil»). I vattnet simmar en sil, hvars botten ar

gjord af fina hvalbarder; silen ar der for att skumma bort

renhar och dylikt affall, innan vattnet drickes. Der bredvid

Ĥ

6

Tschuktschisk armtatuering.

a) skulderleden. b) handleden.

ligger ett slags drill och ett stycke torrt tra, som aro afsedda

att gora upp eld med, i fall handelsevis lamporna, hvilkas

bestammelse ar att standigt brinna, skulle slockna. Pa ett

annat stalle ligger ett stycke ratt salkott — det ar allt af

fodoamnen, som vi kunna upptacka. Nar det ar uppatet,

maste familjefadern ater ut pa isen for att soka sla ihjal ea

ny salhund, pa hvilken han lurar, tills han kommer upp i sitt

hal for att andas pa nytt. I taket aro pa trastanger lagda
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nigra renhudar, som tagas ner om aftnarne for att bredas

ut pa golfvet och hvila pa natten ofver. Om vi strackte vara

forskningar langre, skulle vi mojligen kunna leta upp nagra

andra bohag i innertaltet, men de namnda, jamte for hvar

person nodig uppsattning af kladespersedlar, aro ungefar allt

hvad der star att Anna.
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Ofvervintringens senare del. Temperaturen. Helsotillstandet.

Gunrumspersonalens dagliga lif gick sin jamna och regel-

bundna gang. Vi stego upp kl. 8, intogo var frukost kl. VaO,

arbetade sedan med bokliga studier, eller vetenskapliga under-

sokningar, eller forfattarskap, eller renskrifning af foregaende

dagens iakttagelser till middagen, som serverades kl. 2, hvar-

efter den, som sa behagade, tog sig en liten siesta. Eftermid-

dagarna tillbragtes med samsprak eller studier, tills soupern

serverades kl. Y28, derefter aterigen studier, samsprak eller

kort-, schack- och bradspel intill kl. 10, 11 eller 12 pa natten.

Manskapet hade dagligen, sa vida vadret icke var allt for

ruskigt, att hamta en eller tva sladar drifved fran den 4,800

fot aflagsna stranden samt ett upplag is, som hoggs ut fran

en narbelagen iskoloss. Under nagon del af den langa vin-

tern egnades en timme af lordagsaftnarna at populara fore-

drag till manskapets uppbyggelse; de behandlade sadana amnen

som »de forsta verldsomseghngarna», »nordostpassagens

historia», »osterrikisk-ungariska nordpolsexpeditionen», »jord-

ytans f6randerlighet», »organismernas gradvisa forandringar

och menniskans antagliga harkomst», »bladets betydelse for

vaxten» och andra dylika.

Sarskildt festliga dagar, sasom vara resp. monarkers och

vara egna fodelsedagar, Sveriges och Norges foreningsdag,

de stora helgdagarna, firades med en battre middag an van-

ligt och tal, som voro af allvarsamt eller skamtsamt slag allt

efter festens foremal. Sadana festliga dagar voro af latt
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begripliga skal mycket efterlangtade, och om der fans nagon

rimlig anledning att fa till stand en extra festdag, sa var der

alltid nagon, som visste gora »mamma » allvarligt uppmark-

sam derpa i tid. — Julaftonen firades med julgran'" och jul-

Ijus, julklappar, Julol och skinka samt »punsclibalar, som

tomdes under Sanger och skultal for kung och fosterland,

for expeditionens mil, for dess befiil och manskap, for hemma-

varande familjer, anhoriga och viinner».

Vid nyarsskiftet intraffade en sa valdsam och hastig tem-

peraturforandring, att de mera sangviniska bland oss borjade

misstanka en mojligen snart stundande befrielse. Juldagarna

och dagarna narmast forut hade varit mycket kalla, medel-

temperaturerna hade vexlat mellan — 29'^it och — 36", s C,

och vi vantade hvarje stund att fa se fruset qvicksilfver. Men

mot slutet af december steg temperaturen i ovanlig grad;

»der blef», sasom min dagbok uttrycker sig, »ingen qvick-

silfverfrysning af». I stallet iakttogs den 29 december en sa

hog temperatur som -j- f.a C. Pa de mycket kalla julda-

garna foljde nagra jamforelsevis »varma» nyarsdagar med

starkt blasande sydliga vindar (anda till 45 eng. mil i timmen).

De Ijumma flaktarna fran Stilla hafvet voro emellertid icke

af lang varaktighel; redan den 7 januari var medeltempera-

turen gangen ner till — 35°,9 C.

Pa grund af det mestadels mycket daliga vadret hade

vi under den egentliga vinterns lopp icke manga tillfallen till

jagt. En fjallracka, nagra harar och ripor voro de enda djur,

som skotos under den egentliga vintern. Ripor sagos ofta

till och med ute pa isen, mellan fartyget och stranden, och

harar voro ganska vanliga pa hojderna kring Jinretlen, men

ytterst svara att komma inom skotthall. Brusewitz, Almquist,

* D. V. s. i brist pa verklig gran en kal drifvedsstam kladd med
videris, hvari fastes Ijus, brokiga papperslappar och andra lysande foremal.
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Jonsen och Bostrom voro de flitigaste och lyckligaste jagarne

bade under vintern och frampa varen, da flytlfaglarne anlande.

Redan innan vardagjamningen, den 14 mars, tycktes

solens verkningar vilja gora sig markbara: vi hade iakttagit

den forsta istappen pa ishusets sodra vagg, strax ofvan om
dorren, och nagra krassar, som for ungefar fjorton dagar

sedan blifvit planterade pa tva tallrikar, upphangda i gun-

rummets aktersfa skyhght, begynte frodas och gronska bra.

^^se^"

Polarharar.

Vi hade alltsa skal att motse varens snara ankomst. Nagra

vackra dagar i slutet af mars manad starkte oss ytterligare

i vara forvantningar.

Om den narmaste framtiden ville halla hvad utsigterna

under slutet af mars manad tycktes lofva, om snosmaltnin-

gen och isens uppbrott icke komme att lata vanta pa sig

lange, sa maste vi vara beredda pa att nar som heist, hadan-

efter mer an forr, lemna var vinterhamn och saga ett efter-



SNOSPARFVAENA ANLANDA. FORSTA MAJ. 285

langtadt farval at den odsliga omgifningen, som de fiesta af

OSS lange sedan sett sig matta pa. Det blef alltsa beslutet

att flytta de meteorologiska instrumenten till grundisen i far-

tygets omedelbara narhet, der iakttagelserna efter den 1 april

regelbundet anstaldes, afvensom att afsluta de magnetiska

timiakttagelserna.

Men der blef intet omslag i vaderleken. April manad

forde annu mycket kold i slaptag. Under hela dess forsta

halft, till och med den 16, var dagarnes medeltemperatur

ofver hufvud taget i standigt sjunkande. Det var nara, att

april hade visat oss fruset qvicksilfver. Den 15 var tempera-

turens minimum — SS** C, och den foljande dagen hade vi

en medeltemperatur af — 31^,3 G.

Den 24 april medforde tschuktscherna det glada bud-

skapet, att de vid Jinretlen sett arets forsta flyttfaglar, nagra

»ptserkadlin» eller snosparfvar (Plectrophanes nivalis). Dessas

antal okades sedan dag med dag, Man har svart att forsta,

hur de stackars faglarna kunde lifniira sig vid sin forsta

ankomst dit, ty der funnos knappast nagra bara flackar pa

stranden, der de hade sitt tillhall. Allt var annu insvept i

ett snotacke, om ocksa icke synnerligen maktigt. Samma
dag, som de forsta flyttfaglarna anlande, var medeltempera-

turen — 15",88 (minimum var — 19°, s och maximum — lO^s),

och det drojde annu nara tva manader, anda till den 14 juni,

innan dagarnes medeltemperatur stadgade sig till ofver 0" C.

Den forsta veckan i maj manad var kail och ruskig.

Den 1 maj skildrar min dagbok stamningen sa har: »Det ar

ett Herrans vader i dag, sa att man knappast skulle vilja

sanda.ut sin hund; fraga meteorologiska boken, som sager

a) nordlig blast, valdsam, med en hastighet af anda till 35

mil i timmen, b) yrsno, c) medeltemp. — 18", 72 C. (minim.

— 20^e; maxim. — 16»,6). Ett guddomligt land vi lefva 1!!
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Vi hade tankt anordna ett sladparti med tschuktschiska hun-

dar och dito sladar; sladar funnos nog att tillga, men vi

kunde ju knapt sticka nasan utom dorren, annat an da vi

maste beqvama oss till att ga i land for de magnetiska fem-

minutsobservationernas skull, som i dag fortgingo med tre

timmars vakt for hvarje observator.» Annu den 7 maj var

medeltemperaturen — 15°,67, men efter denna dag intradde

andtligen ett omslag i vaderleken till det battre.

Snosparfvarna hade hittills varit de enda flyttfaglarna,

som aniandt, men efter denna tid begynte smaningom allt

flere arter infmna sig. Forst iakttogos vanliga ejdrar, vidare

under maj manad i foljande ordning: Larus glaucus, Larus

eburneus, Harelda glacialis, en for oss dittills okand Fuligula

(F. Fischeri) med ogat omgifvet af en hvit cirkelformig ring

(tschuktscherna kalla ffigeln, som liir vara mycket vanlig om
sommarn vid deras lands kuster, »lili"ikadlin»), tejstar, hok-

ugglor (Strix funerea), praktejdrar, siifsangare, svanar, falkar,

lommar, labbar, stensqviittor och skarfvar. Under juni manad

erholls nastan dagligen en och annan nykomling. De, som

hade sig anfortrodd konserveringen af fagelskinnen, voro sys-

selsatta fran morgon till afton.

Den 31 maj var solen cirkumpolar, men det oaktadt

hade hon annu ingen kraft att smalta snomassorna, som

hopats pa land. Det drojde anda till midten af juni, innan

snosmaltningen tog sin borjan. Forst den 14, som namndt,

steg medeltemperaturen ofver fryspunkten. Snofria flackar

begynte andtligen skymta fratn pa hojderna i land. De for-

storades sedan dag med dag, sa att i slutet af manaden voro

kullarna i det narraaste snofria. Snon pa isen blef till ytter-

lighet moddig och besvarlig att ga i, man sjonk ner i den

for nastan hvarje steg till kniina eller mera. Narmast isens

yta var snon genomdrankt af vatten, Vid midsommartiden
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begynte islossningen pa den stora sotvattenslagunen innanfor

Pitlekaj. Vattnet strommade i stora massor derifran ut genom

den tranga elfmynningen vid stranden. Lagunens strander

blefvo smaningom isfria, men i dess midt lag isen qvar till

langt fram i juli. Lagunstranderna voro tillhall for en del

faglar, sasom alfaglar, simsnappor och nagra vadare.

Hafsisen lag annu orubbligt forenad med land ofverallt

utom pa de stallen, der lagunmynningarna stodo i samband

med hafvet. Vi spejade fafangt efter oppet vatten vid hori-

sonten. Pa tva eng. mils afstand fran Vega framgick en

smal oppen ranna parallelt med land sedan slutet af maj

manad. Hon vidgades och tillslots igen efter vindarnas vex-

lande riktning. Vi hollo standigt utkik pa henne, om hon

ville rycka oss narmare. Det blef en mycket lang vantan.

Det sag ut att droja en hel evighet, innan isen narmast far-

tyget skulle komma att bryta upp. Grundisarna lade ett

vasentligt hinder i vagen derfor. Annu den 1 juli hade den

under vintern nybildade isen en tjocklek af 3,5 fot. Fran denna

tid kunde man emellertid tydligt se, huru isens tjocklek dag-

ligen forminskades, och att befrielsens stund icke borde vara

sa langt aflagsen.

Den 26 juni hade vi arets forsta regn, Ungefar vid

samma tid funno vi de forsta blommande vaxterna.

Nigra dagars ihallande sydliga vindar i borjan af juli

manad vidgade den oppna rannan utanfor Vega och losryekte

stora stycken fran den innanfor liggande fasta isen, hvilka

drefvo norrut. Det rena vattnet ryckte oss narmare. Men
i fartygets narhet lag annu all is orubbad. Vi tyckte, att vi

hade god tid pa oss, och voro icke sa mycket bekymrade

om uppbrottets stund. Vi sysslade med botaniska och zoolo-

giska utflykter till lands, vi skordade af vaxter och djur allt

hvad skordas kunde, och nagra af manskapet voro nastan
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dagligen sysselsatta med draggningar i den oppna rannan.

De zoologiska och botaniska samlingarna okades dag med

dag — en valkommen skord after vinterns langa stillestand.

Medan vi sa ingenting anade, medan vi voro sysselsatta

hvar och en pa sitt hall, blef der oro i lagret en vacker dag.

Handelsen gjorde, att vi alia befunno oss om bord. Vi

Noak Elisej

(Menkas bror).

rustade oss for en langre utfard inat landet for att soka efter

nagra mammutben, som tschuktscherna nyss sagt oss skulle

finnas der. Talt, sofsackar, proviant och andra saker van-

tade oss redan pa stranden. Da traffar oss belt ovantadt

den underrattelsen, att Vega ar i drift. Sagesmannen hade

Stuxberg, Vegas fiird o. s. v. 19
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svart att bli trodd till en borjan, ty vi forestalde oss pastaen-

det vara ett dutnt skamt. Vi skyndade emellertid upp pa

dack for att ofvertyga oss om uppgiftens sanning eller osan-

ning. Och verkligen: det var intet tvifvel raer. Man kunde

tydligt se, hur hela ismassan rundt om Vega var i rorelse

mot norr. Det var den 18 juli vid middagstiden. Anga gjor-

des genast upp, och nagra timmar senare hade vi lemnat

byarna Jinretlen och Pitlekaj utom synkretsen. Tschuktscherna,

som skyndade ur sina talt till stranden, nar fartyget satte sig

i rorelse, voro sannolikt lika forvanade som vi ofver vart

plotsliga forsvinnande. Var gladje behofver ingen beskrifning.

Efter 294 dygns instangning kandes det skont att andtligen

fa saga farval at var vinterhamn och den gamla grundis, som

1 alia skiften varit vart trogna skydd. Jag tror icke, att nagon

af oss med saknad skildes fran det foga tilldragande land-

skapet kring Pitlekaj.

Till sist en blick pa temperaturen och isens tjocklek vid

Vegas ofvervintringsplats

:

1878, oktober

november

dprPTYibpr

Lufttemperaturens
Isens tjock-

lek sista

dagen i

manaden.Min. Max. Medium.

-20",

8

—27,2

-37,1

—45,7

-43,8

-39,8

-38,0

-26,8

—14,3

+0",8

— 6,3

—4,1

+0,2

-4,2

— 4;,6

+1.S

+6,8

— 5",21

— 16,69

—22,81

—25,06

—25,08

—21,65

— 18,93

6,79

— 0,60

0,96 sv. fot.

1,90 » »

3,10 » !

3,65 » 2

4,16 » y

4,30 » »

5,20 » »

5,20 > »

3,50 » »

februari

g^pi^j]

juni

Omkring den 15 maj nadde isen sin raaximitjocklek med

5,45 sv. fot. Harvid bor dock markas, att pa andra stallen

i Vegas narhet, der icke dessa regelbundna manatliga mat-
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ningar utfordes, den nybildade isens tjocklek i maj manad

uppgick till 6 sv. fot.

Helsotillstandet var under hela ofvervintringen utmarkt.

Af skorbjugg forekom intet enda fall. Hufvudskalen hiirtill

anser Palander vara foljande; l:o) att vi voro forsedda med

en sund, god och f(3r vara vanor liimpad provianl, 2:o) att

vi aldrig hade oafbrutet morker, hvilket vcrkar nedslaende

pil lyiiiK'l, ,'i:(i) Mil vi
(\i

liosviiradcs af nSgon niimnvard fukt

urn liord, livilk(!l. liiHiiillande berodde p§, Vegas tjocka sidor

ocli pd en jiiinii eldning, samt 4:o) att alia man forde ett

verksamt lif.



Fran Pitlekaj till S:t Lorensviken. Nunamo.

Den 18 juli, sasom forut ar namndt, efter 294 dygns

instangning, angade Vega ut ur sin vinterhamn. Vadret var

soligt och vackert, och termometern visade i skuggan den

for vara davarande forhallanden hoga siffran + 9 ",2 C.

Luftens renhet medgaf oss en vidstrackt ofverblick af land,

is och vatten, for oss en tafia af efterlangtad ny omvexling.

Vara blickar drojde lange vid de fa taltplatserna pa stranden,

der vi tillbragt en sa lang tid af afskildhet och enformighet,

men ocksa af angenama och larorika stunder.

Utan svarighet angade vi fram mellan drifisflaken, som

nu genom de senaste dagarnes stormar och stromsattningen

bhfvit betydligt spridda. Vi passerade snart Idlidlja, den enda

nila klippo, som fmnes invid Tschuktschhalfons nordkust, och

kort derefter del historiskt bekanta Serdtse Kamen, Tschuktsch-

halfons nordligaste punkt, der det fmnes en tschuktschisk

taltplats med namnet Enurmi och 20 talt eller inemot 100

invanare. Serdtse Kamen ar kandt sasom den punkt, der

Bering ar 1728 af omstandigheterna tvangs att vanda om

mot soder, sedan han funnit vagen genom sundet, som.nu

bar hans namn, och adagalagt, att Asien och Amerika aro

skilda kontinenter — ett forhallande, som man pa den tiden

icke kande, eller hvarom man pa sin hojd hade otillforhthga

och svafvande uppgifter.

Mellan Koljutschinvikens ostra strand och Serdtse Kamen

ar kustranden lag, sallan gar det en bergshojd om tva till
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tre hundra fot ut till hafvet, de hoga bergen stryka fram langt

innanfor kusten, pa tvu till Ire svenska mils afstand, allt

annat land ar Ifigl, oc^li iiaf utsoendet af att vara nedslam-

madt Mn de bakoni IlKgande bergen eller uppdamdt genom

vinteriHens pi'ilryc^kutide vorkningar. Vidstrackta laguner oeh

smiiHJiiar fylla iiKillanniiiiinen mollan de hoga bergens fot och

kiiHlrniidnn, ocli (Win dossa laguner hamta infodingarne under

Monim.iiii I'M icko ringa fiskforrfid. Helt annorlunda gestalta

Hig rdrliftlliiiidena borlom Serdtse Kamen, der emellan och

()Hlkii|), 8om bildar det asiatiska fastlandets ostligaste utsprang

i lierings sund, och derofver man tanker sig att den brygga

gatt, som en gang i tiden maste hafva sammanbundit den

(Jamla verlden med den Nya och formedlat utbytet af vaxter

och djur mellan dessa bada landmassor. Der stiga en till

tva tusen fot hoga, vackert formade berg anda ner till hafvet,

endast en smal och lag kustremsa skiljer dem fran vatten-

brynet. Samma bergformation som mellan Serdtse Kamen
oeh Berings sund aterfinrier man sedan ofverallt pa det asi-

atiska fastlandet vid Berings haf, men langt vackrare och

mer storartad ju langre man kommer mot soder och nalkas

Kamschatkas annu verksamma vulkanomrade, der bergen resa

sig till inemot tolf tusen fots hojd ofver hafvet.

Uadlja ar namnet pa den tredje taltplatsen i ordningen

fran Ostkap raknadt pa Sibiriens norra kust. Det ar kan-

handa den folkrikaste af alia tschuktschiska boningsplatser

vid Ishafskusten, ty der fmnas for narvarande 40 talt, och

hela stallets befolkning uppges till 200 personer. Nar vi

passerade der forbi den 20 juli pa morgonen, fingo vi besok

af nagra infodingar, som i sina rymliga skinnbatar skyndade

om bord till oss, sa snart de fingo syn pa Vega, som nagra

af dem lart kanna vid Pitlekaj under sina vinterfarder mot

vester. Vi atersago med noje vara gamla vanner, men gjorde
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afskedets stund sa kort som mojligt, emedan himlen lofvade

en vacker dag och vi brunno af^ otalighet att efter nagra

timmar fa saga Ishafvet farval..

Tschuktscherna vid Uadljii aro af alia kusttschuktscher

de mest valmaende, med hvilka vi kommit i beroring, och

nastan samma valmaga lar i allmanhet vara utmarkande for

kustboarne pa stationerna narmast Berings sund. De bildade

en markbar kontrast mot de fattiglappar i ordets fulla be-

markelse, hvilka utgjorde befolkningen pa stationerna strax

oster om Koljutsehinviken och som under vintern hade varit

vara nastan daghga gaster. Dadljaboarne hade ett friskt och

kraftigt utseende. Det ar tydhgt, att tillgangen pa fodoamnen

der omkring maste vara langt rikare an langre mot vester,

ty hufvudmassan af kusttschuktscher, enligt ungefarlig berak-

ning tva tredjedelar, ar bosatt mellan Ostkap och Koljutschin-

6n. Deras umgange med amerikanska fangstman var patag-

ligt, ty de fiesta voro kliidda i ytterklader eller skjortor

af amerikanskt fabrikat, och atskilliga andra saker, sasom

tobakspipor och gevar, vitnade ocksa om beroringen med den

amerikanska civilisationen. Om denna beroring med de ameri-

kanska hvalfangarne i langden skall landa de stackars info-

dingarne till nagon verklig nytta, ma dock lemnas osagdt, ty

det ar ett ledsamt faktum, att atskilliga amerikanska fangst-

miin, oaktadt ryska regeringens striinga forbud och kraftiga

atgarder deremot, icke for ty arhgen medfora storre qvanti-

teter branvin (tschuktschernas »eldvatten» = akmil), som de

bortbyta bland infodingarne kring Berings sund, bade tschuk-

tscher och eskimaer. Uadljii ar en sadan plats, derifran bran-

vin som bytesvara strommar ut om vintern till infodingarne

i omgifningen och vallar manga ledsamheter och obehag.

Infodingarne pa kusten langre mot vester vaga sig sallan

fram till Ostkap, ty de ha sig val bekanta de dumheter och
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illbragder, hvaraf de eljest fredliga tschuktscherna aro mak-

tiga i rusets ogonblick. Nar man kanner tschuktschernas

begifvenhet pa rusgifvande drycker, bar man latt forklaringen

till de mord, som forekomma en och' annan gang bland in-

fodingarae mellan Serdtse Kamen och Ostkap. De hiirrora

alia narmast Mn dryckenskapslasten.

Den '20 jiili viil middagstiden passerade vi Ostkap, var

vilg gick hildanefter ol'ver Stilla hafvet eller rattare den del

deraf, som kallas Herings haf'", fem kanonskott gafvo den

vigtiga hiindelsen till kanna — fran den stunden var alltsa

Ostkap.

nordostpassagen gjord gerning: Vega hade under Norden-

skiolds och Palanders forenade ledning utfort ett varf, som

geografien belt sakert skall lange minnas.

Samma dag, som vi passerade Berings sund, gingo vi

sent pa aftonen till ankar i S:t Lorensviken, som ligger

blott ett par tiotal nautiska mil sydvest om Ostkap och ar-

ligen besokes af amerikanska hvalfangare. Under vagen dit

* Berings haf kallas den del af Stilla hafvet, som begransas i soder

af Aleuterna och Komandorskioarna, i vester af Kamtschatka och Tschuk-

tschernas land, i oster af Alaska och i norr genom Berings sund sam-

manhanger med Ishafvet.
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motte vi spridda drifismassor, som kommo soder ifran, och

har och der sago vi den vaekert teeknade salarten Phoca

nautica, en form som har sitt egentliga tillhall i Berings haf,

men afven gar norrut genom Berings sund, i vester atmin-

stone sa langt som till Serdtse Kamen och kanske anda bort

till Koljutschinviken. I Lorensvikens mynning var den ny-

bildade vinterisen nyligen bruten, stora isflak fordes genom

stromsattningarna ut till sjos, men i vikens botten lag annu

fast is. Pa de brantaste sluttningarna mot hafvet sag man

annu en flere fot maktig snSfot, men slattlandet och hojderna

der innanfor voro snofria och till storsta delen kladda med

en vaxtlighet, som maste kallas ovanligt rik och yppig i for-

hallande till den, som vi lemnat nagra dagar forut vid det

knapt halfannan breddgrad (d. v. s. 15 svenska mil) nord-

ligare belagna Pitlekaj. Kring taltplatsen sag man vackra,

roda fait af en ytterst frodig Primula, och stenrosen pa ber-

gens sidor voro anda till sju a atta hundra fots hojd prydda

med Rhodiolor, Anemoner, Saxifragor, Spirseor, Pedicularis,

Artemisior, Salices, Potentillor, Aeoniter, Antennarior och

doftande Ledum palustre. Vi tillbragte en angenam och laro-

rik dag vid Lorensviken. Det kandes ganska varmt i solen,

ehuru temperaturen i skuggan icke steg till mer an + V",* C.

Botanisterna gjorde vaekra fynd till lands, och zoologerna

hade likaledes skal att vara nojda med sina byten pa det

torra. Deremot gafvo draggningarna invid stranden icke syn-

nerligen mycket, ty grundvattensfaunan har var lika arm och

enformig som langs hela Sibiriens Ishafskust. Nagonting for

jagarne alldeles nytt var jaglen pa nagra pipharar (Lagomys

hyperboreus), som skyndade fram har och der i stenrosena.

Infodingarna vid Nunamo — sa ar namnet pa byn, som

ligger pa norra stranden af Lorensviken — aro otvifvel-

aktigt tschuktscher, ty derom vitna bade deras grafskick och
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tiiltens bygnadssatt, men deras sprak afviker icke obetydligt

fran de tschuktschers, med hvilka vi forut haft beroring, och

mojligt kan det ocksa vara, att de i sitt sprak upptagit och

sedan forandrat atskilliga ord, som iiro egna for eskimaerna

pa oarna i Berings sund och det midt emot belagna ameri-

kanska fastlandet. De hade svart att forsta en del tschuk-

tschiska ord, med hvilka vi tilltalade dem, och andra afgjordt

tschuktschiska ord, som de anvande, hade en belt annan

klang, an vi forut bhfvit vana vid. Icke for ty maste de

vara af tschuktschisk harkomst, mojligen med nagon tillbland-

ning af eskimaiskt blod i adrorna. Egendomligt ar det i alia

fall, att namnet pa deras boningsplats, som af dem sjelfva

uttalas Nunamo, bar sin harledning fran det eskimaiska ordet

»nuna», som betyder jord eller land.

Deras talt, nio till antalet, voro akta tschuktschiska till

bygnadssattet, stommen var den samma, formen och inred-

ningen i grunden likaledes de samma, endast en sak hade

undergatt en forandring, det var ytterbekladnaden. Denna

utgjordes namligen icke af renskinn eller hvalrosshud, utan

af segeldukstyg, hvilket ater igen vitnade om beroringen med

amerikanska fangstman. Infodingarna voro af kraftig vaxt

och friskt utseende, men nagon synnerlig grad af snygghet

utmarkte dem icke.

Hvad som intresserade mig allra mest vid Nunamo var

fyndet af en hel mangd grafvar, sammanlagdt omkring 150

stycken, hvilka tydligen forskrifva sig fran tva olika slags folk.

Det ena slaget af dessa grafvar aro tschuktschiska, de aro

alia af ungt datum, de aldsta af dem aro kanske icke mer

an halftannat arhundrade gamla. De andra grafvarne ater,

de aldre, maste vara jamforelsevis gamla, det ar kanske svart

att ens tillnarmelsevis ange deras alder, men af atskiUiga skal

tror jag, att de maste vara minst omkring tva hundra ar.
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Jag vill har namna nagra ord om tsehuktschernas be-

grafningsplatser, emedan jag varit i tillfalle att taga kanne-

dom om en hel del sadana afven pa ett annat stalle, vid

Pitlekaj, platsen for var ofvervintring, och tsehuktschernas

grafskick for ofrigt aro hittills alldeles okanda.

Det ar en gammal uppgift, som jag sett atergifven pa

flere stallen, anda ifran tiden for Kotzebues resa (1815) till

belt nyhgen*, att tschuktscherna branna sina doda, men sa

ar alldeles icke forhallandet. Uppgiften harleder sig, trorjag,

derifran, att man pa ofvergifna tsebuktschiska taltplatser

funnit sma, halfannan till tva fot breda ocb en half fot hoga,

kupolformiga hogar, som aro tackta med branda videqvistar

och ofverst med platta stenar samt inuti aro fylda med aska

och till oigenkanligbet branda benfragment. Sadana hogar

sag jag forsta gangen pa en ofvergifven taltplats omkring fem

svenska mil oster om kap Jakan. Jag var da fullt ofvertygad

om, att de voro ett slags grafvar, att benfragmenten voro

menniskoben, ty jag hade da annu ingen kannedom om verk-

liga tsebuktschiska begrafningsplatser och gjorde mig i foljd

af denna felaktiga tolkning skyldig till den framdeles oriktig

befunna uppgiften, att tschuktscherna skulle branna sina doda.

Sedermera har jag haft tillfalle att se samma slags kupol-

formiga hogar, annu alldeles farska, halft ofullandade och

delvis under anvandning, vid Konyamviken innanfor Senjavin

sund. Deras bestammelse blef mig da forst fullt klar. De aro

ingenting annat an eldstader i det fria, som tschuktscherna

anvanda for matlagning under sommarn, for att icke ono-

digtvis samla rok och for mycken varme i sina talt. Nar

tschuktscherna lemna taltplatsen eller nar de icke anvanda

* Kotzebue sager bestamdt, att tschuktscherna branna sina doda,

och samma uppgift aterfinnes i en skrift af alldeles nytt datum, nam-
ligen hos Onatzewitsch, som besokte Tsehuktschernas land sommarn 1876.
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eldstiiderna raer, tacka de dessa med videqvistar oeh ofverst

med flata stenar.

En tschuktschisk graf ar icke nagon graf i ordets Mia

bemiirkelse. Det ar icke en graf under jorden, e.j heller en

stenkista ofvan jord. Det ar endast en ellips- eller iiggformig

stenlaggning pa plana marken, och denna stenlaggning eller

ram kan omsluta ett golf af smarre stenar eller icke. De

storsta stenarna Annas i grafvens bada andar.

Alia stenarna, sa val ramens som golfvets,

da ett sadant finnes, aro lagda platt utmed

marken, utom en, som ar rest pa kant i

grafvens ena (bredare) anda. I grafvens mot-

satta anda, nastan alltid i linie med hennes

langdaxel, utskjuta tva smala, platta trabitar,

som aro lagda tatt intill hvarandra och fast-

hallas i sitt orubbade lage af en, tva eller

tre pa deras bas lagda storre stenar. Dessa

trabitar aro i de fiesta fall af lika langd med

grafvens bredd. Deras betydelse maste vara

, verkligt vasentlig, ty om man, i fraga om de

tschuktschiska grafvarna, i de fiesta andra

fall icke kan spara en sa strangt foljd grund-

sats, att den icke kunnat kringgas, sa galler

det deremot om dem, att de aldrig saknas

vid nagon graf, sa vida de icke blifvit borttagna eller f6rst5rda.

En annan mycket vasentlig tillhorighet till en graf maste

ocksa den af stora, platta, inat lutande stenar omgifna hog

af renhorn vara, som i de fiesta fall finnes pa nagot afstand

fran den anda af grafven, der den kantresta stenen ar lagd.

I allmanhet var afstandet fran grafven till den tillhorande

renhornshogen lika med grafvens langd eller nagot storre,

och sasom regel galde ocksa, att renhornsh5gen var lagd

Tschuktschisk;
graf.
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i linie med grafvens langdaxel. Renhornshogen inneholl till

storsta delen renhorn, men dessutom funnos der kranier,

tydligen en gang ditlagda oskadda, sakerligen med pasittande

k(5tt och hud, af Phoca hispida och Phoca barbata, mera

sallan af isbjorn, aldrig af hvalross. Denna sist namnda om-

standighet forefaller sa mycket markligare, som dock hval-

rossen utgor ett af dessa infodingars hufvudsakligaste narings-

fang och hvalrosskranier alltid fmnas upplagda tillsammans

med isbjornskranier pa tschuktschernas offerhogar. Renhor-

nen voro sa att saga dubbla eller parvisa, d. v. s. bada

hornen voro fastsittande vid hjessbenet, ej skilda fran hvar-

andra, alltid oskadda. Det ar svart att saga, huru vida ren-

hornen i regeln blifvit nedlagda i nagon bestamdt afsigtlig

ordning, ty de fiesta hogarna voro mycket gamla och hop-

sjunkna, men i nagra fa fall var renhornens framsida vand

fran grafven.

Delta cm de tsehuktschiska grafvarnas utseende i all-

manhet och i regeln, sa som man kan studera dem pa hoj-

derna soder om Pitlekaj och vester om Nunamo och sanno-

likt kring hvarje folkrikare, under nagon langre tid af tschuk-

tscher bebodd plats.

Nu framstaller sig den fragan: huru begrafva tschuk-

tscherna sina doda? Annu har ingen civiliserad varit nar-

varande vid en tschuktschisk begrafning, tilltradet dertill skulle

sakerligen ocksa vara svart eller kanske omojligt, ty tschuk-

tscherna undvika heist att tala om de doda, eller ge de at-

minstone undvikande eller i basta fall ofullstandiga svar i

fraga om sattet, huru de begrafva dem. Vi kanna saledes

alldeles ingenting om deras begrafningsceremonier. Det an-

tagliga ar, att begrafningen forsiggar utan nagra ceremonier

alls. Ingenting veta vi heller om betydelsen af de tva tra-

bitarna och renhornshogen.
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Att doma af grafvarnas utseende och innehall, de aldres

Koin (Ic yiiKi'os, vid Pitlekaj och Nunamo, iir dot tydligt, att

tschuktsclicrna utlagga den dode, ikladd de klader han burit

vid dodstillfallet, under bar himmel, utan nagon betiickning,

pi\ en sadan graf eller ellipsformig stenlaggning, som beskrif-

vits i det foregaende. Bredvid grafven laggas den dodes i

lifstiden mest nodvandiga artiklar; om det ar en man, fmner

man der en slade, alltid sonderslagen, en mycket vacker upp-

sattning af spjut och pilar med bage, en lang jarnknif, bryn-

sten, eldstal, pipa, snostaf och issil m. m. dylikt; om det ar

en qvinna ater, stenskrapor for skinnberedning, lampor, kok-

karl, for matlagning och andra for en qvinnas husliga iif

n5diga bohag. Det ar af allt detta tydligt, att tschuktscher-

nas Iif efter doden ar en fortsattning i ofverensstammelse med

deras Iif har pa jorden.

Det satt, hvarpa tschuktscherna begrafva sina doda, adaga

lagger icke nagon synnerlig vordnad a anforvandternas sida,

och det har forefallit raig, som skulle minnet af dem icke

vara sardeles rotfast eller af langre varaktighet. Men detta

ar en bristfallighet, som icke kannetecknar tschuktscherna

allenast, den delas i minst hka hog grad af alia andra Gamla

och Nya verldens ociviliserade ishafsboar hela polen rundt.

Nar man besoker en tsehuktschisk begrafningsplats, ligger det

nagot vamjeligt i att i basta fall fmna pa de fiesta grafvar

endast kraniet qvar, ty allt annal ar bortslapadt och uppatet

af vargar, fjallrackor och andra kringstrykande djur. Jag

namnde, att vordnaden for den dode icke matte vara af nagon

langre varaktighet. Jag tror det bestamdt pa den grund, att

vid grafvar af aldre datum, ett tiotal ar eller sa, fmner man

aldrig nagra af den dodes artiklar qvar, eller fmner man

endast de minst vardefulla. Det ar tydligt, att endast men-

niskor kunnat bortfora allt eller det basta fran en graf af
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nagra fa ars alder, kanske kort efter det att den dode icke

finnes der vidare, ty de rofgiriga djuren sysselsatta sig icke

med sadana ting.

Hvad som har blifvit sagdt galler om de tschuktschiska

grafvarna vid Pitlekaj och Nunamo i allmanhet. Det mera

enskilda ar af mindre allmant intresse. Det bor dock kan-

handa tillaggas, att vid den yngsta af grafvarna vid Nunamo

lago ett gevar af amerikansk tillverkning med tillhorande krut-

horn samt ett par kritpipor, som antagligen ocksa forskrefvo

sig fran samma hall.

Forutom de tschuktschiska funnos vid

Nunamo, som namndt, andra grafvar

af aldre datum och helt annat utseende.

De utgjordes af rektangulara stenkistor,

omkring Sy.^ fot langa och 2 fot breda

invandigt. De voro uppforda ofvan jord

af tunga, plana stenar. Sidostenarna

voro storst och utgjordes ofta af ett

enda stycke. Taket bildades af ett antal

tvarlagda, delvis smarre, men alltid

tunga stenar, som val inhagnade graf-

vens innehall och svarhgen medgafvo en inblick dit in. Af

dylika grafvar hade jag tillfalle att till det yttre studera om-

kring trettio, men der funnos langt flere, jag tror inemot ett

hundra. Hos nagra var taket infallet. I de aldrigaste, mest

infallna och i bottnen igengrodda grafvarna var det icke moj-

ligt att utan en omsorgsfullare undersokning forskaffa sig

nagon forestallning om begrafningssattet. Men efter allt, hvad

jag kunde finna af andra grafvars innehall, vill det synas,

som hken blifvit begrafna i sittande stallning, kanske med

knana uppdragna under hakan. Det var totalintrycket, som

framgick af alia de sarskilda iakttagelserna. Vid ingen af

Onkilongraf.
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alia dessa grafvar af gammalt datum fans nagot, som tydde

pa en offring It den drxlo.

Fran hvilket folk rorakrifva sig dessa grafvar? Det ar

forst och friimst temligcn lydligt, att de icke kunna vara

tschuktschiska. '!'y oil och samraa folk foriindrar icke sa

plolsligl ocli iilan vidare sitt graCskick. Sa vidt jag forst&r,

tn&Klo (Ic viica oskimftiska. Mahiinda aro de en qvarlefva af

do gamla onkilon, som el'ter all sannolikhet varil af eski-

m&isk ras. Saken fortjenar emellertid en noggrann under-

sokning.



9.

Port Clarence och vesteskimaerna.

I djur- och vaxtgeografiskt hanseende maste en jamfo-

relse mellan faunan och floran a omse sidor cm Berings

sund vara af synnerligt intresse, ty det ar just till Berings-

sundets smalaste del som man teoretiskt forlagger den land-

forbindelse, hvilken forr en gang skall hafva forenat Asien

med Nordamerika och salunda formedlat ofVergangen af vaxter

och djur fran den ena kontinenten till den andra. En under-

sokning af djupvattensfaunan fran den ena sidan af sundet

till den andra lofvade ocksa hittills okanda skordar. Sam-

mantraffandet och bekantskapen med eskimaernas vestligaste

afdelning horde sluthgen blifva af sarskildt intresse for en

jamforelse mellan dem och tschuktscherna. Nordenskiold hade

alltsa en tredubbel anledning att taga vagen till nagon punkt

pa det amerikanska fastlandet. Han valde for det andamalet

Port Clarence, en plats som har sin historiska betydelse der-

igenom, att den vid ett par tillfallen i borjan af 1850-talet

tjenat som ofvervintringsstation for engelska expeditioner,

hvilka arbetat for nordvestpassagens upptackt och Franklins

alerfinnande. Numera besokes denna plats arligen af ameri-

kanska hvalfangare.

Fran S:t Lorensviken staldes alltsa farden till Port Cla-

rence. Den krafde endast tjugu timrnar och var till ytter-

lighet angenam och behaglig. Anblicken af de hoga Diomedes-

oarna, Ostkap och kap Prince of Wales i norr, King's Island

i soder och slutligen den hoga kustranden fran kap York
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inat Port Clarence var verkligen storartad och tilltalande.

Vadret var vackert och .solij^i, l.y lU) arkliska dimmornas om-

rade hade vi redan lomnal. \v.\iv. (ui (uula isbil, liindrade

Vegas farder i Berings sund.

navigationen. Den langt fran soder, anda fran Japans syd-

kust kommande varma Kuro-Schivo-strommen hade lange

sedan nedsmalt eller delvis bortfort den nybildade vinterisen.

Stuxhenj, Vegas fcird o. s. v. 20
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I samma man, som vi narmade oss det amerikanska fastlan-

det, der strommens verkningar aro patagligast, gick var vag

ofver ett vatten, hvars yttemperatur smaningom steg fran

+ 2",4 till + 9",3 C. Trawlningarna gafvo ymniga skordar

af hafsdjur, hvaribland de markligaste voro 5- oeh 6-armade

sjostjernor (Asterior), delvis okanda for de arktiska hafven,

vackra medusahufvuden (Asterophyton), ovanligt stora spon-

gier i flere arter och den akta arktiska, till och med vid Skan-

dinaviens kuster lefvande sjoborren Echinus drobachiensis.

Den 22 juli vid middagstiden falde Vega ankar i Port Clarence.

Vi stannade der fyra dygn, till den 26 juli eftermiddagen.

Port Clarence ar namnet pa den storre vik, som skjuter

in narmast sydost fran Nordamerikas vestligaste udde, kap

Prince of Wales. Vikens botten bar namnet Grantley Har-

bour, oeh denna senare sammanhanger genom en bred och

pa de fiesta stallen djup flod om ett par svenska mils langd

med en vidstrackt insjo, Imau-ruk, hvars strander annu aro

delvis okanda och som kanske i soder sammanhanger med

Norton Sound. Flodens namn ar Kuirak.

Vid Port Clarence och dess omgifningar fingo vi gora

bekantskap med eskimaer. De fiesta tycktes vara stationara

. har,. men andra befunno sig nu pa vag hit. Om vi forstodo

dessa senare ratt, sade de sig vara fran oarna i Berings sund;

deras afsigt var tydligen att under sommarmanaderna idka

fiske i den djupa floden. Pa norra stranden af Port Clarence

syntes endast enstaka eskimatalt, ett storre antal deremot

fans vid Grantley Harbours strander, och annu flere vid den

namnda floden. Af deras egentliga vinterbostader, de karak-

teristiska halft underjordiska jurterna med liggplatser kring

vaggarna och rokfang i takets midt, sago vi endast ett par,

ty deras bostader utgjordes nu af latta och luftiga sommartalt

af tunn bomullsduk, afsedda endast for den varma arstiden.
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Dagen efter var ankomst till Port Clarence foretogo nagra

af OSS en utfjird upp till sjon Imau-ruk i var lilla angslup,

Kom tillryggalado rncllan (> ocli 7 nauliska mil i timmen.

Diil, var en ovanligt angenam utfiird, ty var v;ig gick fram

itiellan landskap.sbilder, som talade p^ samma gSng cm ark-

tisk enformighet och sydlig yppighet. Niirmast ute vid hafvet,

kring Port Clarence ocli Cnintley Harbour, synas hojderna

tomma och odsliga, det hela ger intrycket af den vanliga

tundran, likval icke stenig och ofruktbar, utan gron, gras-

bevaxt och leende. Da och da sagos storre floekar af prakt-

ejdrar, om 50 till 60 stycken, samt enstaka skarfvar, lommar,

masar och tarnor. Vid Kuirak ater antager landskapet en

annan karakter. Floden ar i sin helhet omkring 2 svenska

mil lang. Han ar oftast smal och djup och ligger inklamd

mellan branta sluttningar, som pa bada sidorna arc ofverallt

graskladda och har och der bevaxta med tata snar af al

(Alnus ovata repens), hvars morkgrona fargton gor ett intryck

af behag och omvexling i forhallande till den enformiga griis-

mattan. Nar man kommit ett stycke, ungefar halfvags, uppfor

floden, svanger han om mot norr, och kort derefter oppnar

sig till hoger i fonden ett panorama af ovanhg skonhet. Det

ar de tva till tre tusen fot hoga bergen pa Imau-ruks sodra

strand, hvars spetsiga toppar och mellanliggande dalgangar

bilda en pataghg kontrast mot hela den ofriga omgifningen,

som icke visar ett sa sonderslitet utseende.

Vi lemnade Kuirak och sfalde farden ut pa Imau-ruk,

der vi slutligen gingo i land i granskapet af de hoga bergen.

Mellan dessa och sjon ligger en 40 till 50 fot hog, sumpig

och tufvig slatt, som var mycket modosam att vandra ofver.

Den tufviga slatten bar en yppig och omvexlande vegetation,

som mycket paminte om den i Skandinaviens nordligaste

trakter. Ledum palustre, Betula glandulosa, Andromeda poli-
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folia, Rubus chamsemorus och Rub. arcticus samt Pinguicula

villosa, nastan alia gatnla bekanta fran Skandinaviens fjall-

flora, voro kanske de vanligaste formerna. I en storre sot-

vattenssamling viixte Hippuris vulgaris. Pa sluttningarna mot

sjons sodra strand vaxte manshoga videbuskar, hvars stam-

mar voro iinda till tva turn i genomskarning.

Mot aftonen viinde vi ater till Kuirak. Vi hade kommit

ungefar till flodens midt, da det begynte skymma, och hade

alltsa att utse at oss ett passande nattlager. Vi funno endast

fuktiga och genomvata platser, och till hojderna vagade vi

icke taga var tillflykt af fruktan for mygg. Slutligen fingo

vi syn pa nigra eskimaiska sommartalt, belagna pa en lag

och genomvat liten holme. Der syntes oss godt att vara.

Vi forankrade angslupen vid stranden och stalde vara steg

till eskimatalten. Vart plotsliga upptriidande der astadkom

mycken oro i lagret, Nagra sotiga, svarta gummor hollo vakt

vid hvar sin lilla eld utanfor talten, de ofriga hade redan

gatt till hvila. Gummorna yttrade nagra for oss obegripliga

ord till de halfslumrande i talten, och inom kort sag man

halfnakna barnungar och yngre qvinnor sticka fram sina huf-

vuden under taltduken vid marken. Vi kringsvarmades af

milliontals myggor, som skaffade oss fullt upp att gora for

att halla dem undan fran vara ansigten. Nar vi hade begaf-

vat infodingarna med nagra passande skanker, sasom tobak

och dylikt, kr5po de ater in i sina talt och lato oss forsta,

att vi kunde gerna forsvinna. Det gjorde vi ocksa med verk-

ligt noje, ty ett varre myggnJiste kan svarligen tankas.

Vi forankrade sedan angslupen ute i floden och tillbragte

der en foga afundsvard natt. Myggornas nargangenhet och

evinnerliga enformiga pipande voro icke synnerligen egnade

att skanka oss nagon hvila; de fiesta af oss fingo ej heller

frojda sig at manga minuters oafbruten somn. Vi vacktes
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ofkir iifiii^Ta timmar i dagbriickningen af ett par eskimaer, som

gillt ut p3, liske och nu ville taga de oviintade framlingarna

i betraktande. Kort derefter inmundigade vi vart morgon-

kaCle och fortsatte aterfarden till Port Clarence.

Pa atervagen gingo vi i land vid en storre eskimii-som-

marstation, belagen pa yttersta udden af den landtunga, som

skiljer Grantley Harbour fran det egentliga Port Clarence.

Eskim^fiicka fr^n Port Clarence.

Der funnos manga sommartalt, hvilka till .storsta delen voro

uppforda af tunn segelduk och en storre bat, s. k. qvinnobat

eller umiak, som var lagd lutande pa ena bordet. De voro

alia laga, sa att man icke kunde sta uppratt i dem. Info-

dingarnas antal kunde belopa sig till inemot ett hundra. Utan-

for talten sag man lax i stor mangd upphangd for torkning.

Mannen buro mestadels pelsar (pesker) af murmeldjurs-
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skinn och benklader af sal- och renskinn; flere funnos dock,

som buro klader af amerikanskt snitt och amerikansk till-

verkning. De fiesta hade underlappen genomborrad nedan-

for mungiporna, och i dessa hal buros stora bitar af sten,

glas eller ben. Qvinnorna voro tatuerade med nagra streck

pa hakan, men icke pa kinderna, sasom tschuktschiskorna,

och buro langa perlband i oronen samt armband af jern eller

koppar. Hvad som genast adrog sig var uppmiirksamhet var

dessa vesteskimaers renlighet i jamforelse med tschuktscher-

nas snusk. »En viss prydlighet och ordning», sager Norden-

skiold, »radde i deras sma tail, hvilkas golf voro tackta med

matter af flatade vaxter. Mangenstades sag man redskap af

kokosnotskal, hvilka, liksom en del af mattorna, blifvit dit-

forda af hvalfangare fran Soderhafsoarna. Hufvudmassan af

deras husgerads- och jagtredskap, yxor, knifvar, sagar, bak-

laddningsgevar, revolvrar m. m. voro af amerikanskt ursprung,

men derjamte begagnade man annu eller forvarade i taltens

skrapgommor bage och pilar, fagelkastspjut, batshakar af ben

och atskilliga redskap af sten. I synnerhet metredskapen

voro tillverkade med sardeles stor konstfardighet af fargade

ben eller stenarter, glasperlor, roda hudbitar af skinnet fran

vissa simfaglars fotter m. m. Dessa olika materialier voro

med tagen af hvalbarder hopsatta sa, att de liknade stora

skalbaggar, amnade att begagnas ungefar som laxflugorna

hos oss.»



10.

Lorenson och hennes invlnare.

Den 30 juli pa eftermiddagen lemnade Vega Senjavin-

sundet med dess vackra omgifningar och stalde farden till

Lorenson. Var ofverresa dit gynnades af en for dessa trakter

sallsynt molnfri himmel, sa att vi hade godt tillfalle att pa

samma gang ofverskada den asiatiska kuststrackan soderut

anda till Tschukotskoj Nos och Lorensons vesthgaste del.

Efter jiimt ett dygns fard, hvarunder vi knapt behoft anlita

angans hjelp, gingo vi till ankar strax oster om Lorensons?

nordvestligaste udde den 31 juli kl. 3 e. m. Vid ankomsten

dit utbyttes det vackra viidret mot en mulen och dystert gra

himmel, och under de tva dygn, vi sedan tillbragte der, sago

vi knappast nagon gang en skymt af solen.

Bland de fa oar, som aro belagna i Beringshafvets nord-

ligaste del, ar Lorenson den storsta. Hon upptacktes under

Berings forsta resa den 21 augusti 1728 och pejlades af Cook

pa S:t Lorensdagen (deraf 6ns namn) ar 1778 under bans

3:dje stora fard. Billings landsteg pa hennes sydostra udde

den 1 aug. 1791. Sa vidt man vet, voro emellertid Kotze-

bue och bans foljeslagare de forsta europeer, som kommo i

beroring med Lorensons infodingar och derifran medforde de

forsta underrattelserna om hennes invanare samt hennes flora

och fauna. Detta sammantraffande* egde rum den 27 juli

« Om detta sitt sammantraffande med Lorensons infodingar berat-

tar Kotzebue foljande: *Pa stranden sago vi mennislcor och talt, och

min onskan att lara kanna denna 6s invanare, hvilka hittills annu aldrig
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1816, saledes foga mer an sextio ar innan Vegamannen land-

stego pa on.

varit besokta af nagon sjofarande, samt derjamte lemna vara' natnrfor-

skare tillfalle att undersoka det okanda landet formadde mig att fore-

taga en landstigning der. Tva at vara batar sattes genast i sjon,

och vi antriidde farden vapnade med pistoler, sablar och gevar. — Pa

nagot afstand fran stranden motte oss en bajdar med tio oboar, hvilka

narmade sig oss utan fruktan, gafvo sig till kiinna med hiiga rop, gjorde

de besynnerligaste atborder och vinkade oss ifrigt till sig, i det de fram-

rackte skinn af rafvar. Vi varseblefvo deras i bajdaren gomda vapeii

och iakttogo for den skull den storsta forsigtighet. Efter nagra for dem

egendomliga halsningar, hvilka bestodo deri, att de npprepade ganger

stroko sig med bada handerna fran ansigtet till underlifvet, var deras

forsta ord: tabakko. Jag lat racka dem nagra blad, hvilka de genast

stucko i munnen; sedermera bar jag ocksa sett dem roka ur sma sten-

pipor af en fingerborgs storlek. Mina skanker gengaldade de med alle-

handa saker af deras eget arbete. Efter detta vanskapliga mote tog jag

vagen i land, en sak som tycktes oroa dem i hog grad, ty de sprungo

oroligt fram och ater, och flere bland dem, sannolikt qvinnor, logo sin

lillflykt till bergen. Nagra at dem gingo tappert emot oss, men deras

fruktan var pataghg, ehuru de sokte dolja den under en mask af van-

skap. De hade ytterligt roligt at allt hvad vi gjorde, men sa snart nagon

at vara rorelser framkallade den minsta missfanke om fiendtlighet, antogo

de ett torgrymmadt utseende och beredde sig antingen att fly eller att

gora motstand. Deras vanlighet atervande emellertid, da de insago sitt

misstag, och denna hastiga ofvergang fran skratt till allvar gjorde deras

af tran skinande ansigten ytterst komiska. Foljda af oboarna, landstego

vi midt for taltplatsen, och tio till femton af dem hjelpte oss med mycket

tillmotesgaende att draga baten pa det torra. Denna plats tyckes endast

besokas sommartiden, da oboarna sysselsatta sig der med hval-, hvalross-

och salhundsfangst, ty vi sago ingenstades fasta bostader, utan endast

nagra sma af hvalrefben bygda och med hvalrosshudar kladda talt, hvilka

tyda pa ett kortvarigt uppehall der. En djup underjordisk kallare, fyld

med utkokt hvaltran, spack, torkadt salkott och hvalrosstander, vitnade

likaledes om, att de harstades blott samla sina forrad for vintern. De

gafvo oss genom tecken till kanna, att deras egentliga uppehallsort be-

fann sig pa andra sidan udden i vester, dit de inbjodo oss. En annan

bat, som kom fran det angifna ballet, och hvari befunno sig tva qvin-

nor, hvilka voro kladda som karlar och pa grund af sina tatuerade an-

sigten voro vidriga att ase, bekraftade denna utsaga. Huru mycket maste

jag icke beklaga, att jag icke forstod deras sprak, da jag i motsatt fall

sakerligen skulle kunna omtala mycket intressanta saker om detla folk.

I manga afseenden likna dessa oboar de af Cook beskrifna infodingarna
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Lorenson, som pa infodingarnes sprSk kallas Engna, ar

beliigen mellan 63" och 63" 47' n. br. samt 169" och 171"

vid Norton Sound, de aro af medelmattig hojd, hafva en slark kro)i|)S-

bygnad och ett friskt utseende. Deras klader, som iitgiiras af liiidar,

arc i hog grad orenliga. Min aleut, som vistats Here ar pa halfiiii Alaska,

pastar, alt der ar foga skitoad mellan dessa bada folk saviil Jiied afse-

ende pa spraket som allt ofrigt. Vi sago har atskilliga europciska artik-

lar af jern och koppar; hvarje obo var bevapnad med en alnslang kiiif

och bar som prydnader stora bla och hvita glasperlor.

jMedan naturforskarne voro stadda pa en iitflykt i bergen, under-

hoU jag mig med mina nyforvarfvade bekanta. Sa snart de fingo vela.,

att jag var befalhafvaren, inbjodo de mig i sina talt. Der utbreddes pa

golfvet en smutsig hud, pa hvilken jag maste taga plals, och derefter

framlradde den ene efler den andre till mig, omfamnade mig, skubbade

sin nasa kraftigt mot min och slutade sina omhetsbetygelser m.ed all

spolla sig i handerna och derroed fara ofver mitt ansigte. Ehuru dessa

viinskapsbetygolser behagade mig i alldeles ingen man, maste jag lal-

modigt fiirdraga allt; for alt atminstone en smula freda mig for yltrin-

garna af deras omhet, utdelade jag nagra tobaksblad, som de mottogo

under synbar tillfredsstallelso, men strax voro de aler fardiga med sina

smekningar. Hastigt framlog jag nu knifvar, saxar och perlor, och modan

jag utdelade nagot haraf, formiidde jag verkligon all allcda ett nytt an-

grepp mot min person. Men en annu storre pina vantade mig, da de

derefter, for alt ocksa kroppsligl vederqvicka mig, framslapade ett tralrag

med hvalspack (alia nordiska kustboars slora delikatess), och jag maste,

ehuru ackhg och ohelsosam denna naring an ar for en europes mage,

tappert gripa verket an. Delta jamte nagra skanker, som jag sedermera

utdelade, beseglade vart vanskapliga forhallande. Min vard, som var lal-

tets egare och antagligen ocksa hofding for sina narvarande landsman,

anordnade efler maltidens slut en dans: en af infodingarna tradde fram,

ulforde allehanda lusliga rorelser med hela kroppen, utan att derunder

rora sig ur flacken, och gjorde de rysligaste grimaser; de ofriga sjongo

samtidigt en sang, som bestod af blott tva loner, ibland kraftigare, ibland

svagare, och takten slogs pa en liten tamburin. Sedan jag pa delta salt

underhallit mig med mina vanner ett par timmar, foreleg jag en liten

promenad inat on, men maste snart atervanda for dimmas skull. Jag

fruktade, att denna kunde komma att taga ofverhand, innan vi nadde

vart farlyg, och maste for den skull lemna on hastigare an vi skulle

hafva gjort, om himmeln varit klar. Vildarne tycktes vara bedrofvade

ofver var affiird och lofvade att besoka oss om bord. Oboarnas

vapen, som brukas mera till jagt an krig, utgoras af bagar, pilar och

lansar; tva af de sistnamnda funno vi forsedda med vaf arbetadl stal;

dessa liksom deras ofriga europeiska artiklar erhalla de, sasom vi seder-
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45' vestl. liingd fran Greenwich. Hennes storsta langd belo-

per sig till inemot 80 minuter eller omkring 13 svenska mil,

hennes storsta bredd ater till ungefar 5 sv. mil. Bergen,

som till storsta delen utgoras af graniter, kanske ocksa (enligt

Wosnesenski) af lafvor och basalter, na icke nagon synner-

lig hojd; de i vester skattas till 500 fot, de i oster deremot

sagas vara nagot hogre. Bergryggarne hafva ingenstades det

toppiga och sonderslitna utseende, som t. ex. kring Senjavin-

sundet och Imau-ruk forlanar landskapet en sa storartadt

vacker pragel, utan de aro platta, rundade, med breda och

foga djupa dalar deremellan. Pa sodra och sydvestra sidan

bilda bergen branta afsatser mot hafvet, mot norr och vester

deremot sanka de sig langsamt sluttande mot stranden. Flere-

stades, sasom t. ex. vid Sydkap och Nordvestkap, aro stran-

derna till 20 a 30 fots hojd ofvan om hogsta vattenstandet

belamrade med valdiga granitblock, som aro hopade sa tiitt

samman, att de bilda ordentliga stenrosen, och deruti visar

Lorenson mycken ofverensstammelse med den tva breddgra-

der nordhgare belagna Lorensviken pa asiatiska fastlandet.

Dessa vittrade granitblock aro alltid kladda af en otroligt

yppig, men kanhiinda jamforelsevis enformig lafvegetation.

Afven deri ar ofverensstammelsen fullstandig med forhallan-

dena vid Lorensviken.

Ehuru belagen under en breddgrad, som motsvarar t. ex.

Trondhjemsfjorden i Norge, ar Lorenson i saknad af all trad-

vegetation. Hon ligger utom tradvegetationens grans. I detta

hanseende visar hon saledes en fullkomlig ofverensstammelse

mera fingo veta, fran tschuktscherna. Europeer tyckas de deremot aldrig

. hafva sett, sasom man tydligen kunde marka af den forvaning, med

hvilken de betraktade oss. Ingenting adrog sig i sa hog grad deras upp-

marksamhet som min kikare, och da jag fuUkomligt lyckats lara dem

bruket af den samma, sa att de genom den sago mycket aflagsna foremal

belt nara, rakade de i den obeskrifligaste gladje.»
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ined det midt emot belagna asiatiska fastlandet, hvars bistra

vinterklimat och laga ^rsmedeltemperatur lion saledes tyckes

niirmast dela. Hon njuter tydligen icke samma milda klimat,

som pa Amerikas vestkust gor, att smarre trad och buskar

trifvas ganska fortraffligt kring Imau-ruks striinder och till och

med sa langt nordligt som vid Kotzebues sund (66 till 67°

n. bredd). On ar alltsa en tundra i den meningen, att der

finnas hvarken trad eller storre, manshoga buskar. Med delta

omdome har man pa samma gang beteckjiat grunddraget af

hennes fanerogama flora. Det plagar vara ett genomgaende

drag for tundrorna i allmanhet, de sibiriska som de nord-

amerikanska, att de hysa idel arktiska vaxtformer, och delta

ar forhallandet pa Lorenson. Hennes fanerogama flora ar,

sa vidt man for niirvarande kanner, af nastan uteslutande

arktisk pragel. Andromeda (Gassiope) tetragona, Dryas octo-

petala, Diapensia lapponica, ytterligt sma videbuskar, Pedi-

eularis- och Saxifraga-former, Cineraria, Juncus biglumis, Oxy-

tropis, Rubus chamsemorus, Wahlbergella, Gymnandra, Ra-

diola, Lloydia serotina och Polemonium aro kanske de, som

i framsta rummet gifva floran hennes karakter. De voro at-

minstone de vanligaste vaxtformer, som botanisterna iakttogo

pa den jamna marken strax innanfor de omtalade, langs stran-

den lopande stenrosena. Denna jamna slatt bildar en sam-

manhangande, om ej synnerligen yppig vaxtmatta, och vege-

tationen i sin helhet har mycket tycke med den i Lorens-

viken. En sadan ofverensstammelse mellan flororna pa dessa

bada stallen har redan von Chamisso papekat.

»Innanf6r stenrosena», sager Nordqvist i sin dagbok,

jstrackte sig inat on sa langt jag kunde se (luften var dock

nagot dimmig) ett ganska jamnt slattland, pa hvilket bar och

der syntes sma trask. Den lilla del af denna mark, som jag

gick 5fver, utgjordes af en Sphagnum-mosse, pa hvilken vaxte



316 LORENSONS VEGETATION, LAND- OGH SOTVATTENSDJUR.

en mangd lafvar, Carices, Eriophora och har och der Rubus

chamffimorus, Pa ett stalle, der jag med handerna grafde

undan det 21 cm. tjocka Sphagnum-lagret, fann jag marken

derunder frusen. Uti isen sag jag iinnu vaxtlemningar, sa att

troligen strackte sig Sphagnum-lagret annu nagot djupare. Pa

mossen ser man en mangd sma niistan alldeles nakna flackar,

der en ganska seg grabrun, sandblandad lera trader i dagen.

Pa sidorna om dessa flackar ilr vegetationstacket 10—20 cm.

tjockt. Jag besokte ett af de sma trasken pa mossen. I

detta triisk vaxte Hippuris vulgaris, Ranunculus Pallasii och

Glyceria. Omkring triisket sviirmade en Phryganea och dip-

terer i stor mangd.

»

Pa land- och sotvattensdjur ar Lorenson, att doma efter

vara iakttagelser, mycket fattig, men det iir ett drag, som

hon delar gemensamt med alia utom skogsgriinsen beliigna

oar af ringa utstrackning. Vi letade forgiifves efter land- och

sotvattensmoUusker, hvaraf vi funnit ej mindre an 14 arter

vid Port Clarence. De sota vattnen pa mossarne tycktes icke

hysa annat an en liten Gammarus, en Asellus, en Dytiscid

samt nagra s5tvattensmaskar (Enchytrseider) och dipterlarvar.

I graset traffades af lagre djur mera siillsynt en Chrysomela

jamte nagra Harpalider och Staphylinider; dipterer och hy-

menopterer funnos deremot rikt representerade, men sa plagar

i allmanhet vara forhallandet i arktiska trakter under som-

marns vackraste dagar, pa Novaja Semlja t. o. m. sa langt

nordligt som vid 73:dje och pa Spetsbergen anda upp till

78:de nordliga breddgraden.

Draggningarna i hafvet, i det sublitorala baltet, mellan

fartyget och stranden, gafvo icke mycket, ty bottnen utgjor-

des af sand med stora bullerstenar, hvilka voro delvis rikt

algkladda. Tidvattensskilnaden gar har till 6 fot. I fjar-

omradet sag man tusentals individer, uppkrupna pa de stora
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Ktenarna, af den svarta strandsnackan Littorina tenebrosa,

som for ofrigt forekommer vid norra Stilla hafvets asiatiska

och amerikanska kuster. Invid stranderna fans ofverallt en

otrolig mangd smadjur, mest klyffotingar (kopepoder) och

Sagittor.

Pa stranden innanfor der Vega lag for ankar funnos tva

sommartalt, och i dem bodde infodingar. Dessa voro tydli-

gen af eskimaisk ras, ty deras sprak ofverensstamde till allra

storsta delen med eskimaernas i Gronland. Infodingarna voro

mycket lifliga, glada, vanliga och i hog grad tillmotesgaende,

men till ytterlighet tiggaraktiga, ty de ville ha allt hvad de

fingo syn pa. Dock ma det till deras berom sagas, att de

i sistnamnda hanseende ej voro sa nargangna som eskima-

erna vid Port Clarence, hvilka voro, efter vara begrepp, nog

oblyga att grundligt genomleta vara fickor. — Bland info-

dingarna lade vi sarskildt miirke till en ung flicka af omkring

12 a 15 ars alder och ovanligt vacker; rentvattad och ikliidd

europeiska klader, skulle hon utan tvifvel kunnat tafia med

mangen europeisk skonhet. Hennes namn var Annagasuk.

Hennes mor, omkring 35 a 40 ar, var annu en fullkomlig

skonhet, utan en skrynkla i sitt ansigte.

Qvinnorna buro halfstoflar af renskinn, som slutade nagra

tum nedanfor knana, hade vida skaft och saledes hasade ner

nagot. Narmast kroppen hade de byxor, hvilka begynte ett

stycke ofvan om kniina och forlsattes i en slags skjorta,

som gick anda upp till halsen. Ytterst buro de hvitgula,

tunna regnrockar af saltarmar, hvilka upptill slutade i en

mossa, som tackte hufvudet utom ansigtet, eller ock hade de

ett slags rockar af tyg, hamtadt fran Sibirien eller Amerika.

Deras ytterrock var rundskuren nertill, ej delad i tva half-

cirkelformigt rundade skort, ett framre och ett bakre, sasom

modet var for qvinnorna vid Port Clarence. Hvad Lorenso-
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qvinnornas tatuering angar, sa skilde den sig betydligt bade

fran eskimaiskornas vid Port Clarence och tschuktschiskornas

vid Pitlekaj och Jinretlen. I bilden bar nedan ses de m5n-

ster, som jag tyckte vara de genomgaende pa Lorenson.

Tatueringsmonster fran Lorenson.

1 och 2. Ansigtstatueringar. 3. Armtatuering

Det var tva ganska angenama dagar vi tillbragte pa Lo-

renson. Jag blef synnerligen god van med Nailjrak och bans

hustru Arra samt den vackra Annagasuks moster Amichak,
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hvilken jag ritade af i profil, och en gammal ful, smutsig

gumma, som kallade sig Masken. Af dessa mina vanner sam-

lade jag en ordlista om nagra och sextio ord. Masken fore-

liiste de flesta orden, som sedan kontrollerades af Arra och

bast af hennes man Nailjrak. Qvinnorna voro biittre att uf-

fraga an mannen — alldeles samma iaktfagelse hade d;r J.

Simpson gjort bland eskimaerna vid Port Clarence.

Umganget med amerikanska fangstman var patagligt,

derom vitnade nagra engelska uttryck, sasom: »yes», »they

Amichak,

tatuerad qvinna fran Lorenson.

look» 0. s. V. Hundar tycktes icke de infodingar, som vi

traffade, gora nagot bruk af, ty vi sago endast en sadan. Ej

heller hade de nagra sladar. Troligen foretaga de icke nagra

flyttningar annat an mojUgen i bat langs kusten. Af batar

hade de blott ett slag, namligen den stora qvinnobaten. Nagon

enmansbat (kajak) sago vi ej till.





AMERIKANSKA NORDPOLSEXPEDITIONEN

UNDER DE LONG

1879—1881.

Shixhercj, Vegas Jlird o. s. r. 21





u.ngefar vid samma tid, som man har i Sverige motsag un-

derrattelsen om Vegas fard genom Berings sund mot soder,

var den nordamerikanska expedition fardig att antrada sin

upptacktsresa, hvilken under lojtnant De Longs befal hade till

hufvuduppgift att langs ostkusten af Wrangels land, hvars

omfang da var okandt och som antogs ega en betydlig ut-

strackning fran soder till norr, framtranga sa langt som moj-

ligt mot polen och rikta den geografiska kunskapen med de

upptackter, som kunde goras i denna del af polarhafvet bort-

om 71:sta breddgraden. Den De Longska expeditionen folj-

des i vart land af flere skal med uppmarksamhet, mest kanske

derfor att dess frikostige utrustare, herr Gordon Bennett, hade

som en af uppgifterna for den samma bestamt, att den skulle

uppsoka Vegas man och, om sa behofdes, bringa dem hjelp.

Expeditionen afgick. Kort efter dess paborjade arktiska kam-

panj sags den af ett par amerikanska hvalfangare, som med-

delade myndigheterna upplysningar derom. Det var i borjan

af September 1879, men efter denna tid uteblefvo alia under-

rattelser om expeditionens gang. Till en borjan var icke

heller annat att vanta. Emellertid forfloto tva hela ar, langa

for dem som otaligt vanta underrattelser fran upptacktsresande

i okanda arktiska haf, utan nagra som heist upplysningar

rorande expeditionens oden. Da bringar oss vid jultiden 1881

ett telegram fran Irkutsk det sorgliga budskapet, att expedi-

tionens fartyg gatt forloradt nordost om Nysibiriska oarna,

att besattningen raddat sig i tre batar, att ena batbesattnin-

gen under ingenior Melvilles ledning lyckligt framkommit till

Jakutsk, att den andra under lojtnant De Longs befal land-
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stigit vid Lenas mynning och i ett ytterst utblottadt och nod-

lidande tillstand befann sig pa vag soderut, samt att det tredje

batpartiet under lojtnant Cipps befal annu icke horts af. For

den, som bar forstod att.lasa mellan raderna, var meddelan-

det mer an nedslaende, ty med hansyn till den langt fram-

skridna arstiden kunde man knappast motse annat an de

mest upprorande underrattelser.

Dnderrattelserna lato vanta pa sig, men de kommo slut-

ligen. De kommo icke pa en gang, utan som alltid i dylika

fall bitvis, med langre eller kortare mellanrum. Forst fingo

vi efter lojtnant Danenhowers diktamen for New York Heralds

korrespondent J. P. Jackson en utforlig beskrifning af ex-

peditionens fSrlopp allt ifran dess afresa fran San Francisco

till fartygets undergang i isen, af de skeppsbrutnes fard forbi

de Nysibiriska oarna till Lenas delta samt af den ena bat-

besattningens raddning af infodingarna der. I juni manad

1882, sedan Melville redan i midten af mars pa ort och stalle

bragt Ijus i saken rorande De Longs och bans batkamraters

sista oden, lemnade oss New York Herald ett utdrag ur De

Longs dagbok, som talade om lidanden af den mest upp-

rorande art. Dermed var expeditionens sorghga historia af-

slutad.
* *

*

Den 8 juli 1879 afgick den af hr Gordon Bennett be-

kostade expeditionen med angaren Jeannette* under lojtnant

* Jeannette hette ursprungligen Pandora, var bygd af engelsk ek,

hade under detta senate namn redan gjort ett par resor i Norra Ishafvet^

inkoptes sommarn 1878 af Gordon Bennett for den tillamnade expeditio-

nens rakning och ombygdes for detta andamal pa Walkers Yard vid

Thames. Fartyget i sitt nya skick var en i tre vattentata rum afdelad

tremastad propellerangare om 430 tons dragtighet och 12 fots djupgaende,

hade en maskin af 200 hiistkrafter och var forsedd med en 7,5 cm. tjock

ishud af amerikansk aim. Kolforradet utgjorde 160 tons.
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G. W. De Longs befal fran San Francisco. Expeditionen

hade da foljande sammansattning : lojtnant De Long, lojtnant

C. W. Chipp, lojtnant J. W. Danenhower, ingenior G. W.

c

c

Melville, d:r J. M. Ambler (lakare), meteorolog J. J. Collins,

konservator R. L. Newcomb, islots W. Dunbar samt 23 man

af lagre rang och olika nationalitet, deribland tva kineser.
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Efter en lang och besvarlig resa, orsakad af motiga vindar

och en 5fver hofvan tung last, anlande Jeannette forst den

2 augusti till Unalaschka. Der forsag sig expeditionen med

ytterligare kol och pelsvaror, hvarefter resan den 6 augusti

fortsattes till S:t Mikael i Alaska, for att invanta tenderfar-

tyget Fanny A. Hyde, som skulle folja Jeannette till Bering's

sund.

Den 12 augusti anlande expeditionen till S:t Mikael. Der

togos om bord 40 hundar samt tva amerikanska indianer,

Aneguin och Alexie, hvilka skulle tjenstgora som jagare och

hundforare. Expeditionens personal var nu fulltalig och ut-

gjorde sammanlagdt 33 man. Den 21 augusti lemnades S:t

Mikael i sallskap med tenderfartyget, den 25 passerades Berings

haf under en mycket haftig storm, och samma dag gingo

bada fartygen till ankar i S:t Lorensviken, der deras vagar

skulle skiljas och Jeannette begynna den egentliga arktiska

kampanjen. I S:t Lorensviken sammantraffade expeditionen

med omkring tjugu tschuktscher; en af dessa, som genom um-

ganget med amerikanska fangstman tillegnat sig litet engelska,

omtalade, att en angare passerat der forbi pa vag soderut i

sistlidne juni manad.*

Den 27 augusti kl. 7 pa aftonen lemnade Jeannette

S;t Lorensviken, styrande nordvart, och passerade foljande

dagen Berings sund. Kursen staldes sedan vestvart langs

Tschuktsehlandets nordkust for att inhamta underrattelser

om Vegaexpeditionen. Den 31 augusti landstego Chipp, Da-

nenhower och Dunbar for att samspraka med infodingarna.

De traffade bland andra en ung intelligent tschuktsch, som

erbjod sig att visa dem stallet, der Vega ofvervintrat. De

antradde salunda en vandring ofver tundran vesterut, som

* Denna iippgift hade afseende pa Vega. Men det var icke i juni,

utan forst den 20 juli som Vega passerade S:t Lorensviken.
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varade nagra timmar, tills de kommo fram emot Koljutschin-

viken, der infodingarna berattade dera att Vega tillbringat

vintern. I taltet funno de tenndosor markta » Stockholm »,

papperslappar med svensk skrift samt nagra fotografier af

svenskt fabrikat och utklipp ur Ny lUustrerad Tidning. In-

fodingarna gafvo genom tecken till kanna, att Vega i oska-

dadt skick passerat osterut, och talade om »Nurpitsch» (Nord-

qvist) sasom hafvande forstatt deras sprak och kimnat sam-

tala med dem.

Efter inhamtandet af dessa glada underrattelser om Vega-

expeditionen, hvilken det i motsatt fall varit meningen att lemna

nodigt bistand, angade Jeannette den 31 augusti pa eftermid-

dagen i nordvestlig riktning mot Wrangels land. Vadret var

stormigt och dimmigt, och drifis hindrade passagen. Kursen

gick sedan efter omstandigheterna i nordlig och nordostlig

riktning. Den 4 September pa eftermiddagen syntes ett hval-

fangarfartyg halla ner mot Jeannette, som stoppade maskinen

for att invanta dess ankomst, men dimma intradde, och hval-

fangstfartyget syntes icke mera till. Nar dimman sedan samma

dag lattade, framtradde Heraldon vid synkretsen. Hiirefter

begynte ett modosamt forcerande af isen, hvilket fortgick med

vexlande framgang anda till den 6 September, da det icke

var mojligt att med vald tranga langre. Eldarna bankades

upp, och fartyget gjorde fast med isankaren vid drifisen.

Natten var ytterligt kail, och der hade redan begynt bilda sig

ny is mellan de gamla drifisflaken, som vexlade i utstrack-

ning mellan trettio qvadratfot och atskilliga tunnland. Far-

tyget forblef ororligt for en foljd af dagar, omgifvet af en is-

samling omkring en geografisk mil i genomskarning. Herald-

on syntes i sydvestlig riktning pa tre och en half svensk

mils afstand; djupet var omkring 20 famnar.

Den 13 September utskickades ett sladparti, bestaende
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af Chipp, Dunbar, Melville och Alexie, med uppgift att fram-

tranga till Heraldon. De framtrangde anda till en svensk

mil fran kusten, hvarefter de funno oppet vatten och saledes-

maste atervanda. Jeannette dref oafbrutet med isen; med en

sa osaker operationsbas ville De Long naturligen icke ifraga-

satta att sanda ett nytt batparti mot on.

Redan i slutet af September kunde man icke langre hysa

nigra val grundade forhoppningar att under samma ar frigora^

ur den ofrivilliga fangenskapen. Fartyget blef alltsa inrattadt

for ofvervintringen, och uodiga matt och steg blefvo vidtagna

for att bjuda de redan inlradande ispressningarna spetsen.

Oktober manad var jamforelsevis lugn, och i September

hade icke forekommit nagra hostdagjamningsstormar. Kolden

var ganska Strang. Wrangels land syntes tydhgt i syd och

vest flere ganger, sarskildt den 28 och 29 oktober. Till denna

tid sagos manga salar och hvalrossar, och tva isbjornar

skotos. Likaledes sagos tva hvitfiskar, de enda hvaldjur som

antecknades under hela resan.

Den 6 november remnade isflaket, som redan under de-

senaste veckorna minskats betydligt i omfang, i smarre stycken,

men under de foljande dagarna froso dessa ater samman. Den

23 november oppnade sig ater en springa i fartygets omedel-

bara narhet. En stor del af isflaken dref bort fran fartyget

med ett for manskapet pa detsamma uppfordt bus och fyra

hundar; angslupen var vid samma tillfalle nara att ga forlorad,

men blef raddad. Under de foljande dagarna utvidgade sig

springan mer och mer, och fartyget dref till och med en hel

dag i oppet vatten, men pa aftonen fros det ater in. Om
ocksa fartyget blifvit fullstandigt qvitt den narmast omgifvande

isen, skulle belt sakert den sena arstiden och den redan in-

tradda vinternatten gjort det omojligt att draga fordel af en

sadan omstandighet for att sla sig ut ur packisen. Det med
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det lossnade flaket bortforda huset aterfans sedermera af den

ene indianen 16 manader derefter, da fartyget redan drifvit

langt mot norr, och pa endast 3 engelska mils afstand fran

detta. Det hade saledes tillryggalagt i det narmaste samma

vag som fartyget.

Den 10 november tradde vinternatten in, och forst den

25 januari 1880 visade sig solen ater ofver horisonten. Under

denna tid intraffade de valdsammaste ispressningarna. Jean-

nette svafvade upprepade ganger i fara att klammas sonder,

och endast den starka ishuden, med hvilken fartyget fore sin

afgang blifvit forsedt, hade expeditionen att tacka for, att den

icke ett tu tre stod husvill. Men slutligen formadde denna

forstarkning icke langre halla stand; efter upprepade starka

pressningar kring midten af januari gjordes den 19 i samma

manad den ovalkomna upptackten, att fartyget fatt en svar

lacka och att en stor del af skeppsrummet stod under vatten.

Efter stora anstrangningar och under en temperatur af — 41

"

C. sattes pumparna i brukbart skick, dag och natt arbetade

bade manskap och officerare, staende i isvatten, ofortrutet

pa att aflagsna de instrommande vattenmassorna och fa tag

i lackan. I borjan var afven angmaskinen i rorelse, men

snart sag man sig nodsakad att slacka elden i maskinen for

att spara pa kolforradet, sedan med uppbjudande af alia

krafter storsfa delen af vattenmassan blifvit aflagsnad. Genom

afstangning af for-rummet, der lackan fans, minskades faran,

och vattnets instrommande aftog smaningom, sannolikt eme-

dan fartyget skrufvades mer och mer i hojden genom ismas-

sorna, som skoto sig in under kolen, men anda till fartygets

undergang, saledes under hela 17 manaders tid, kunde arbe-

tet vid pumparna endast da och da afbrytas for nagra timmar.

Forst sista dagen, da fartyget lade sig pa sidan, upptacktes

den dittills fafangt sokta lackan.
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Storsta kolden under forsta vintern intradde i februari,

da temperaturen nedgick till — 49 ",9 C. Vattnets temperatur

i ytan var stadse — 1",7 C.

Inemot midten af februari 1880 hade fartyget drifvit 50

miles fran den punkt, der det forsta gangen infros, men i

zigzag hade det tillryggalagt denna stracka och salunda upp-

repade ganger korsat sin egen vag. Under sadana omstan-

digheter forflot vintern ganska enformigt. Nagon omvexling

erbjodo jagtutflykterna, som foretogos sa ofta vaderleken det

medgaf. Dtflykterna omfattade icke sallan storre omraden,

men bytet var icke desto mindre ganska ringa. Det inskrankte

sig till salhundar, som voro de talrikaste, nagra hvalrossar

och inemot ett halft hundra isbjornar; fjallrafvar skotos i

endast ringa mangd. Under den foljande somraarn skotos

en stor mangd simfaglar, sasom masar, alkor, gass, hvilka

traffades talrikt afven vid hostens borjan, men nastan belt

och hallet saknades pa varen. Denna sysselsattning, ehuru

utan onskadt resultat, hade till foljd, att manskapets helsa

var fortrafflig bade i fysiskt och psykiskt afseende. Ocksa

gick polarnatten lyckligt till anda, utan att nagra mer allvar-

samma sjukdomsfall intraffade bland manskapet.

I borjan af aret dref Jeannette norr ora Wrangels land

vesterut. Salunda adagalades for forsta gangen dettas insula-

ritet, hvilket afven sedermera, i September 1881, bekraftades

genom lojtnant Berrys upptackter. Den 24 mars syntes Wran-

gels for sista gangen. Mars och april manader forfloto

lugnt, der intraffade inga vardagjamningsstormar. Inga van-

tade skaror af flyttande simfaglar visade sig heller, forst langre

fram pa aret iakttogos nagra mot vester flyttande svarmar.

Den 3 maj intradde andtligen stark SO-vind, som holl i anda

in i juni och dref ismassorna ett betydligt stycke mot nord-

vest. Derefter gick vinden ater om till nordlig, hvarigenom
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fartyget pa nytt drefs bakat. Under juli och augusti var

knappast nagon vind, sa att fartygets drift under dessa ma-

nader var ytterst langsam. Endast under forsta halften af

juli herskade verkligt sommarvader, da termometern visade

anda till -|- 4'',4 C, men senare foljde, i stallet for den van-

tade sommarvarmen, ratt och mulet vader, sa alt denna period

nastan forefoU Jeannettemannen som den oangenamaste ars-

tiden under hela farden. Isens smaltning tycktes absorbera

all varme.

I midten af juni forsvann snotacket fran isen. Smaningom

visade sig afven Sppningar i isfaltet; reningarna vidgade sig,

men alltid pa sa langt afstand fran fartyget, att ingen utsigt

fans for handen att genom anvandning af krut eller andra

sprangmedel befria det ur dess lage. Lojtnant Chipp forfar-

digade for detta andamal torpedoer, men de kunde icke fmna

nagon anvandning. Och till och med om det skulle hafva

lyckats att bringa fartyget flott, skulle belagenheten andock

i ingen man hafva forbattrats, ty alia oppningarna i isen hade

endast en ringa utstrackning och voro afsparrade fran det

oppna vattnet genom tatt packade ismassor.

De vetenskapliga undersokningarna fortgingo oafbrutet

bade vinter och sommar. I de meteorologiska iakttagelserna,

som leddes af Collins, deltogo samtliga officerarne och man-

skapet; under hela forsta aret anstaldes de hvarje timrne,

under andra vintern hvarannan. Undersokningarna ofver norr-

skenen och deras storande inflytande pa magnetnalen utfor-

des af lojtnant Chipp; ban hade samlat mer an 2,000 iakt-

tagelser, som ty varr alia gatt forlorade. Konservator New-

comb fortsatte sina studier med ifver och lyckades hopbringa

en stor mangd fagelskinn och andra zoologiska foremal. Sa

snart oppningarna i isen det medgafvo, anstalde ban dragg-

ningar for djupfaunans undersokning. Utbytet af lagre, rygg-
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radslosa djur var rikligt; fiskar funnos deremot i ytterst

ringa antal.

Resultatet af fartygets drift under forsta aret ger anled-

ning till den formodan, att en konstant strom icke ar forhan-

den i denna del af den arktiska oceanen, utan att ismassor-

nas rorelse bestammes endast och allenast af vindarnas rikt-

ning. Emedan nu under storsta delen af aret den herskande

vinden var SO, sa blef foljden, att fartyget dref ofvervagande

mot NV; Danenhowers mening ar, att i fall fartyget for-

matt halla stand 1 langden mot ispressningarna och provian-

ten rackt sa lange, skulle expeditionen slutligen drifvit soder

eller norr om Frans Josefs land och sannolikt kommit ut i

oppet vatten vid Spetsbergen.

Hafvets djup var ofverallt ringa. Det storsta djup som

mattes var 60, det minsta 17 famnar; vanligtvis lodades

omkring 30 famnar. Bottnen utgjord^s mestadels af bla lera.

I September 1880 inreddes Jeannette for sin andra ofver-

vintring. Hon lag da ordentligen inbaddad i omkring 8 fot

tjock is, och dessutom hade valdiga ismassor pressat sig in

under hennes kol, sa att foren stod hogt i vadret. I farty-

gets omgifning hade den sonderskrufvade isen hopat sig i

torosslika massor, ofver hvilka det var nastan omojligt att

bana sig vag. Da i slutet af September oppningarna ater

isbelades och gynsamma tillfallen till sladresor yppade sig,

hade annu ingen fallit pa den tanken att ofvergifva fartyget,

och De Longs mening var att icke afsta fran sin uppgift forr

an provianten nalkades sitt slut. I hvarje handelse amnade

han icke skilja sig fran sitt fartyg fore hosten 1882.

Manskapets moraliska stamning var annu fortrafflig, ehuru

man dock icke utan en viss nedslagenhet gick den nya vinter-

natten till motes, under hvilken genom fartygets undergang

expeditionens ode kunde nar som heist vara afgjordt. Sadana
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bekymmer voro icke heller oberattigade, ty nar andra vintern

var forbi, forsamrades sundhetstillstandet om bord mycket

hastigt, sa att standigt en storre del af besattningen befann

sig under lakarebehandling. November och december mana-

der voro utomordentligt kalla, men forfloto utan nagra sva-

rare stormar. Under januari 1881 voro temperaturvexlingarna

ganska betydliga, men medeltemperaturen var dock hogre an

under de foregaende manaderna. Februari var ater igen arets

kallaste manad. Vinternatten varade denna gang fran den

11 november till den 5 februari. I medlet af januari intradde

standig SO-vind, under hvars inflytande fartyget dref hastigt

i nordvestlig riktning. Det tycktes rora sig i en ranna, som

i denna riktning tilltog i djup, da deremot hvarje gang, som

fartygets drift afvek mot SO, SV eller NO, ringare djup loda-

des. Denna ranna erholl namnet Melvilles kanal efter den,

som forst faste uppmiirksamheten pa hennes tillvaro.

Hela tjugu manader hade expeditionen tillbragt i sin ofri-

viUiga fangenskap, och under den tiden hade hon fardals

fram ofver en vidstrackt, hittills fullkomligt okand del af

polarhafvet — men annu hade ingen handelse af mera ovan-

ligt slag intriiffat. Den ene hade visserligen tyckt sig se land

bar, en annan der, men alltid hade dessa »syner» reducerat

sig till enkla optiska synvillor, som for ofrigt aro ganska

vanliga i arktiska trakter. Da utropar andtligen den 17 maj

Id. 7 pa aftonen Dunbar fran utkikstunnan »land i sigteU

och kort derefter kunde man ocksa fran dack ofvertyga sig

om dess verkliga tillvaro. Fartyget befann sig da vid 76"

43' 20" n. br. och 161" 53' 45" ostl. langd. Lodet angaf

43 famnars djup och slambotten.

Den upptackta on blef kallad Jeannette5n, till minne af

expeditionens fartyg. Enligt pejlingar fran fartyget ligger

hennes hogsta punkt vid 76° 47' 28" n. bredd och 159" 20'
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45" ostl. langd, hennes ostligaste spets vid 158" 56' ostl.

langd. Fartygets drift och isforhallandena medgafvo ingen

landstigning pa denna o.

Den 19 maj gjordes ett forsok att genombryta den is-

massa, som hopat sig under fartygets framre del och lyft

det samma i hojden, for att om mojligt befria det ur dess

farliga lage och bringa det i oppet vatten. Genom borrnin-

gar och grafningar trangde man ner till ett djup af 14 fot

2 turn, dock utan att na isens understa rand.

Samma dag, den 19 maj, fiek man i vester syn pa en

annan 6, som nagra dagar senare, den 25, framtradde fullt

tydligt. 'Nu bildade sig nagra langa oppningar i isen, till-

rackligt rymliga for att man utan allt for stora besvarligheter

kunde passera dem med bat, hvarfor De Long beslot att

sanda ett batparti till denna andra 6, som erhoU namnet

Henriettaon. Den 1 juni brot batpartiet upp, som utgjordes

af Melville, Dunbar och 4 man af besattningen. Det hade

till sitt forfogande en mindre bat, som drogs pa en slade af

15 hundar. Vandringen ofver isen krafde nara tva och ett

halft dygn, det direkta afstandet mellan fartyget och on upp-

skattades till mellan 18 och 28 eng. mil, och farden dit

skedde under manga omvagar, emedan isen dels befann sig

i stark rorelse, dels var pa sina stallen alldeles ofarbar.

Henriettaon, som af expeditionen togs i besittning for

nordamerikanska regeringens rakning, ar belagen vid 77" 8'

n. br. och 157" 43' ostl. langd. Vid landstigningsplatsen upp-

fordes en varde eller »cairn», i hvilken nedlades berattelsen

om expeditionens forlopp, nagra nummer af Nevr York Herald

afvensom underrattelse om chefens beslut att qvarstanna vid

fartyget till det yttersta. On ar brant och klippig, mellan

2,500 och 3,000 fot hog. Pa klippornas branter hackade ett

mindre antal faglar, hufvudsakligen lunnar, och vid land-



UTSIGTER FOR JEANNETTES BEFRIELSE. 335

stigningsplatsen funnos nagra mossar och lafvar samt en gras-

art. Ingen drifved, inga salhundar, hvalrossar eller spar af

isbjornar syntes till. On tycktes ofverallt vara betackt af ett

50—100 fot maktigt is- och snolager, pa norra kusten striickte

sig en valdig, praktfuU glacier anda ut till hafvet, och pa

ostkusten funnos nagra smarre sadana.

Den 6 juni aterkom batpartiet till fartyget, som under

dess bortavaro drifvit hastigt mot vester. Under aterfarden

hade den gamle Dunbar angripits sa svart af snoblindhet, alt

han maste transporteras af kamraterna. Det var verkligen i

yttersta stund som batpartiet aterkom, ty redan den foljande

dagen befann sig isen i en sa valdsam rorelse, att alia man

maste uppbjuda sina yttersta krafler, for att bringa i sakerhet

om bord alia pa densamma utlagda forrad. Den 8 juni syntes

i S och SV bade vattenhimmel och atskilliga reningar, hyilka

dock icke sammanhangde med hvarandra. Den 10 juni mot

midnatt, sedan isen under hela dagen varit i stark rorelse,

okades utsigterna rorande isens snara uppbrott langs fartyget,

och alia motsago med spand uppmarksamhet delta ogonblick,

som maste blifva afgorande for expeditionens ode. Det var

icke att hoppas, att Jeannette skulle kunna frigoras fran delta

kaos af om hvarandra kastade ismassor, tvartom hade man

skal att formoda, att hon, sa snart hon kommit loss fran det

isflak, som likt ett skrufstad fasthallit henne 21 langa ma-

nader, skulle krossas genom en sammanstotning af ismas-

sorna.

Kort fore middagen den 11 juni oppnade sig isen langs

fartyget, och Jeannette lag i oppet vatten; endast under kolen

syntes annu ett stort isblock. Emedan det oppna vattnet

hade en jamforelsevis stor utstrackning, pasattes under manga

svarigheter rodret, for att begynna farden genom isen, sa

snart vattenrannorna oppnade sig tillrackligt. Jeannette for-
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ankrades tills vidare medelst isankaren vid ett narbelaget

isfalt. Samtidigt traffades alia nodiga matt och steg att nar

som heist kunna lemna fartyget. Batar, sladar, proviant,

klader, instrument, de vetenskapliga iakttagelserna, medika-

mentsforradet o. d. ordnades for att genast bringas i saker-

het. Redan foljande dag intraffade katastrofen.

Den 12 juni pa eftermiddagen satte sig isen i rorelse pa

bada sidor om fartyget. En stor del af manskapet hade af-

lagsnat sig fran detsamma for att jaga salhundar och sim-

faglar. Pa De Longs signal kommo. jagarne tillbr.ka i tid for

att hjelpa till vid bergningen af de saker, som voro bestamda

att medtagas. Till en borjan forefoll det, som skulle isen

skjuta in under fartyget och pressa det i hojden, men efter

tva timmar intrangde den i kolboxarna och underrummen.

Da gafs befallning att flytta de nodiga forraden pa isen, hvil-

ket arbete utfordes med storsta lugn. Till en borjan utsag

man ett 100 steg fran fartyget aflagset isfalt till lagerplats,

men pa Dunbars inradan valdes sedermera ett narmare be-

laget. Klockan 11 pa aftonen hade man bragt allt i siiker-

het pa detta isfalt. Tre batar skulle fora manskapet till nar-

mast bebodda platser pa Sibiriens kust, namligen tva kuttrar,

en storre af 20 fot 4 tums langd, 6 fots bredd och 2 fot 2

tums djupgaende, en mindre af 16 fot 3 tums langd, 5 fot

1 tums bredd och 2 fot 6 tums djupgaende, samt en hvalbat

af 25 fot 4 tums langd, 5 fot 6 tums bredd och 2 fot 2 tums

djupgaende. Knapt hade resenarerna, uttrottade af det harda

arbetet, begifvit sig till hvila, da isfaltet remnade under be-

falhafvarens talt. Denna omstandighet tvang dem att taga

sin tillflykt till ett aflagsnare isfalt, hvilket krafde ytterligare

tva timmars arbete.

Den 13 juni omkring kl. 4 pa morgonen gick Jeannette

till botten. Det var vid 77° 15' n. bredd och 155" ostl. langd.
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Alia man voro lagrade pa isen ungefar 1200 fot fran det

stalle, der fartyget sjonk. De hade insomnat sent efter den

foregaende nattens anstrangande arbete. Dagen anvandes for

ordnandet af effekterna och for vinnandet af en valbehoflig

hvila. Manga voro odugliga till arbete, bland dem Chipp,

Kiihne, Alexie, Lauterbach och stewarten, hvarfor lakaren

forordade att lata arbetet hvila, tills de sjuka bhfvit aterstalda.

Men ingen tid var att forlora, och aterstoden af besattnin-

gen begynte arbetet med att fordela kladespersedlarna och

packa sladarna och batarna. Af proviant medtogos omkring

3,500 pounds pemmican forvarad i tennkistor om 45 pounds

vigt hvardera, omkring 1500 pounds hardt brod och mer te an

som syntes vara af noden; ett mindre parti preserverad kal-

kon och preserverad kyckling anvandes under forsta rasten.

Vidare en storre qvantitet Liebigs kottextraxkt — en ytterst

vigtig del af deras foda. Att anvandas som brannmaterial

vid kokningen medtogs en storre mangd alkohol. For jagt

medtogs en god del ammunition och ett tillrackligt antal

bossor. Samtliga forraden packades pa fem sladar om sam-

manlagdt 6,600 pounds vigt, sa fordelade att tre sladar vagde

1300 pounds hvardera, en 1200 och en 1500 pounds. Har-

forutom hade de skeppsbrutne att medfora tre batar: de ofvan

namnda tva kuttrarna och hvalbaten, hvilka med tillhorande

medar och annan utrustning vagde respektive 3,000, 2,300

och 2,500 pounds.

Totalsumman af allt, hvad de skeppsbrutne hade att med-

fora, utgjorde salunda 15,400 pounds.

Nar atertaget begynte, voro endast 22 man sa friska, att

de kunde deltaga i forslingen af denna tyngd. De 24 annu

lefvande hundarna forspandes tva latta S:t Mikaels-sladar att

draga en storre massa fornodenheter, som funnos utom dem,

hvilka for framtida bruk voro packade pa de fem stora sla-
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darna. Hvarje man hade for egen del packad i nagon at

batarna en kappsack, innehallande en omgang underklader,

ett paket tandstickor, en kaka pressad tobak, ett reservpar

snobrillor och ett reservpar stoflar.

Den 17 juni kl. 6 e. m. begynte de skeppsbrutna ater-

taget ofver isen. For att de skulle undga det starka solske-

net om dagen, hvilket kunde foranleda snoblindhet, bestatnde

De Long, att de skulle anvanda dagarne at hvila och resa

cm, natterna. Ordningen var uppgjord pa foljande satt: kl. i/^S

e. 'm. samling och frukost och en timme senare, kl. 1/36,

uppbrott; kl. 12 midnatt en half timmes rast och middag;

kl. 6 f. m. halt for att intaga souper och ga till hvila. De
voro fordelade pa fern talt, som voro 9 fot langa och 6 fot

breda och rymde hvardera 7 man tatt packade intill hvar-

andra. Hvarje talt hade sin lilla eldstad, sin kokapparat och

sin kock med ett bitrade for att hamta sno och framtaga lifs-

medlen. Till hvarje talt horde dessutom ett Mac Intosh-tacke,

som utbreddes som en matta att sofva pa. Sofsackarna voro

gjorda af renskinn, kladda med salskinn eller bomullsvaf.

Hvarje bat hade sin utrustning af aror, nodiga redskap for

reparerandet af uppkommande skador samt ammunition for

skjutvapnen.

Atertaget antraddes under foga uppmuntrande utsigter,

sasom synes af Danenhowers foljande skildring. »Vi hade

order », berattar han, »att halla kursen syd 17" vest pa kom-

passen, d. v. s. rattvisande syd. Jag bor namna, att bat-

kompasserna blefvo afsigtligt lemnade qvar, emedan kapte-

nen sade, att han foredrog fickkompasserna. Vi egde sex

fortraffliga Richie-batkompasser, som om bord stadse voro

till hands for pakommande behof, men de blefvo som sagdt

qvarlemnade, da vi broto upp, hvilket visade sig vara till stor

forlust for oss framdeles. Hvarje bat hade blifvit forsedd
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raed en halstalja, ankar och dragg. Naturligtvis lemnades

ankaret och draggen qvar, men hvalbaten beholl sin halstalja,

hvilken sedermera befans vara till sardeles stort gagn. Marsch-

ordningen var foljande: — Alia man, med undantag af ett

sarskildt parti om fyra, hade att framdraga l:sta kuttern till

f5rsta svarta flagga, som blifvit planterad af islotsen Dunbar,

hvilken gick forut for att utvalja basta vagen; sedermera

skulle 2:dra kuttern och hvalbaten samt transportsladarna

foras till forsta stationen sa skyndsamt som mojligt. Medan

detta pagick, hade det sarskilda partiet om fyra man att

framfora S:t Mikaels-sladarna, som voro lastade med extra

provisionerna, och de sjuka med sjuksladen hade ocksa att

forflylta sig till angifna plats. Chipp var upptagen pa sjuk-

listan, och jag, som standigt hade mina ogon forbundna,

kunde endast forratta lattare arbete, hvarfor Melville fiek i

uppdrag att leda det arbetande partiet. Hvarje officer och

man af besattningen forsags med en sele, bestaende af en

bred rem af hampa, hvilken lades ofver brostet och ena

skuldran och fastgjordes vid sladen pa lampligt satt. Nar till

slut order gafs att bryta upp, skyndade alia genast och

entusiastiskt att fatta dragrepen pa hsta kuttern; Melville,

Ambler, jag och tva andra man placerade oss vid bada

sidorna af baten med selarna fasta vid tofterna, och sa be-

gynte vart arbete under forfarligt allvar. Snon var alnsdjup,

vagen ytterst svar och ojamn, och isen full af remnor. Vara

fotter nedsjonko utan motstand i snon, hvilket snart uttr5t-

tade t. 0. m. de baste af oss; da remnorna i isen icke voro

allt for vida, drogo vi batarna ofver dem. Stundom maste

vi forsla sladarna ofver oordnade massor af is, som det skulle

hafva fordrats en hel kar af ingeniSrer att jamna. Vi gingo

emellertid standigt, om an langsamt framat. Vi nadde en af

de svarta flaggor, som islotsen Dunbar planterat, men da vi
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sago, att han hade planterat annu en annan flagga langre

bort i var vags riktning, fortsatte vi var vandring med l:sta

kuttern, for att hinna fram afven till denna. Nar detta mal

var uppnadt, funno vid, att vi voro halfannan eng. mil (= Yi

svensk mil) fran utgangspunkten och att det hade behofts

tre timmar for att tillryggalagga denna vagstracka.

»Men var entusiasm hade forledt oss att ga for langt.

Det ar tydligt, att kaptenens mening varit, att vi skulle gora

endast en kort marsch forsta dagen; bans order hade antag-

ligen
,
blifvit missforstadd af Dunbar, hvilkens enda onskan

var, att vi skulle rycka fram sa langt som mojligt. Nu kom

narmast i ordningen att atervanda. Pa atervagen funno vi,

att isen varit i rorelse och att var ursprungliga vag belt och

hallet brutits upp. Vi maste salunda lemna var slade half-

vags mellan de tva flaggorna och sedan skynda till de andras

bistand. Vi funno snart, att lyckan varit oss sardeles beva-

gen vid framskaffandet af den l:sta kuttern. Under var fran-

varo hade namligen kaptenen med ett sarskildt parti oeh

hundarna sokt att fora astad 2:dra kuttern och hvalbaten.

Han hade fort hvalbaten ofver en oppning i isen och fatt

sladen skadad da han halade baten ut. Sladen n:o 1, be-

namd »Silvie», hade afven blifvit skadad, liksom ytterligare

tva andra. Isen var ofverallt i rorelse, och utsigterna voro

icke mycket uppmuntrande, da vara batar och sladar voro

spridda har och der pa vagen. Chipp hade fatt order att

rycka framat med sjuksladen under bistand af Kiihne, Alexie

och tre man. Sladen var tungt lastad, och arbetet var for

strangt for forste lojtnanten i bans svaga och sjukliga till-

stand; resultatet blef, att han foil i vanmakt af ofveranstrang-

ning och maste pakalla doktorns bistand. Under var forsta

utmarsch hade maskinisten Walter Lee stortat omkull pa isen

i medvetslost tillstand och med krampryckningar i vadorna —
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en foljd utan tvifvel deraf, att han arbetat sa manga mana-
der i maskinrummet, ofta med genomvata fotter. Han var
en slorvaxt och starkt bygd man, oeh den ovanliga syssel-

sattningen hade svart anstrangt honom i borjan. Klockan
sex foljande morgon (sedan forra halften at maj manad var
solen ofver horisonten natt och dag) hade vi framfort 2:dra
kuttern 3/4 eng. mil fran lagerplatsen ; hvalbaten befann sig

omkring 300 fot bakom kuttern. Atskilliga obrukbara sladar
stodo har oeh der langs vagen, medan en stor del af vara
forrad annu funnos qvar pa samma stalle, der de blifvit pla-

cerade, innan Jeannette gick till botten. Det var en kail,

dimmig morgon, och vi voro mycket bekymrade ofver vara
anstrangningars fruktloshet. Vi drucko en kopp te, transpor-

terade sedan allt det ofriga till sidan af 2:dra kuttern och
slogo sa lager pa ungefar % eng. mils afstand fran l:sta

kuttern, som fortfarande befann sig i forvag. Vi voro alia

ofverens cm, att denna dags arbete varit det svaraste vi

nagonsin haft i hela vart lif.»

Denna forsta marsch eftertraddes af tva dagars rast, som
anvandes for att reparera de skador sladarna lidit. Sa bar
det ater af i riktning mot soder ofver den ojamna och i

rorelse stadda ismassan. Under forsta tiden maste samma
vagstycke tillryggalaggas ej mindre an tretton sarskilda ganger,

namligen sju ganger med och sex ganger utan laddning. Det
var ett mer an modosamt arbete. I medeltal avancerade de
blott halfannan eller en engelsk mil (= 1/^ resp. 1/5 svensk
mil) dagligen. Efter forsta veckans marsch fann De Long
genom astronomiska iakttagelser, att isens drift mot norr hade
mer an neutraliserat den vaglangd, de tillryggalagt mot soder:

— de befunno sig tjugusju eng. mil (= 41/3 sv. mil) nordvest*

* Det var vid 77" 42' n. bredd, den nordligaste af Jeannetteexpedi-
tionen uppnadda breddgrad och dertiJI den nordiigaste nadda punkt i

denna del af Sibiriens vidstrackta Ishaf.
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om den punkt, hvarifran de begynt sitt atertag! Men delta

bedrofliga forhallande hemligholls af latt begripliga skal for

manskapet.

I slutet af juli fortgick snosmaltningen med fart, och de

sjuka tillfrisknade smaningom, hvarigenom det efterhand gick

lattare an forut att taga sig fram, men sliidfararne maste

vada genom dammar af smalt vatten, och deras fotter voro

standigt vata. I samma man, som isen blef jamnare att

vandra pa, kunde de draga tva sladar at gangen, och derige-

nom reducerades antalet ganger, som de hade att tillrygga-

lagga 'samma vagstracka for att medfora allt sitt bagage, till sju.

Omkring den 12 juli fingo de syn pa nagot, som hade

utseendet af ett snobefackt land, hvarfor De Long beslot att

stalla kursen ditat. Samtidigt syntes en vidstrackt vatten-

himmel i syd och sydost. I sydvest var isen mera sonder-

bruten och stadd i starkare rorelse, hvilket gjorde farden

ganska besvarlig. Omkring den 20 juli anvande de 12 tim-

mar pa att tillryggalagga 3,000 fot ofver smarre isstycken,

som oupphorligt andrade lage sins emellan. Farden mot land

gick mycket langsamt, men slutligen kunde de pa afstahd

se dess glacierer och vattenfloden. Tidvis maste de halla

sig i overksamhet pa nagon lagerplats pa isen, emedan det

var omojligt bade att komma fram ofver den ojamna sonder-

brutna ytan och att satta batarna i vattnet. Isen dref sma-

ningom sydvart utefter den nyupptackta 6ns ostkust. Den

29 juli kommo de henne andtligen sa nara, att de kunde

landstiga pa hennes sydostra sida. Hon blef kallad Bennetts 6,

till minne af expeditionens frikostige utrustare.

Pa Bennets o stannade de skeppsbrutna en vecka, eller

fill den 6 augusti. Hennes langdriktning tyckes vara nord—
syd, och hennes sydspets, benamnd kap Emma, ar belagen

vid 76" 38' nordl. bredd och 150" 30' ostl. langd enligt Mel-
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villes uppgift (enligt Danenhower ar laget 76° 38' nordl. bredd

och 148" 20' ostl. liingd). Trakten kring kap Emma, som

utgores af trapp och en lavalik bergart, ar mycket brant

och odslig; bergvaggarna stupa nastan lodratt i hafvet och

lemna blott en smal landremsa mellan delta och bergets fot.

0ns osfra sida, som undersoktes under en tva dagars utfard

af Dunbar och de tva indianerna, hade ett mera inbjudande

utseende; der funnos graskladda dalgangar, lemningar (horn)

af renar, nagot drifved och stora massor af faglar. Fran

atskilliga stallen pa vestkusten, som undersSktes ett stycke

norrut af Chipp och Collins, hemfordes lignit, som profvades

af Melville och befans dugligt att elda med. Tidvattensskil-

naden vid on mattes med en for andamalet uppsatt tidvat-

tensmatare och befans markbart stor, storre an nagon annor-

stades i denna del af polarhafvet; skilnaden mellan ebb och

flod, som intraffade regelbundet hvar sjette timme, uppgick

till tre fot. Hafvet i soder och vester var friare fran is an

i oster, och i nordvestlig riktning syntes ofta en tydlig vatten-

himmel.

Den 6 augusti lemnade de Bennetts 6. Sommarsolens

verkningar hade nu andtligen begynt gora sig mera gallande,

isflaken hade smalt och minskats i omfang, vattenreningar af

storre och mindre utstrackning utbredde sig mellan dem.

Farden gick hadanefter mera ofver vatten an ofver is, och

sladarna blefvo efter hand mer och mer obehofliga. Tva

dagar efter alfarden fran Bennetts 6 qvarlemnades forrads-

sladarna och alia ofverflodiga artiklar pa ett isflak, men bat-

sladarna hollos annu qvar. Af de annu lefvande 23 hun-

darna blefvo de 11 elandigaste skjutna, de ofriga 12 med-

togos uti batarna, men inom kort rymde dessa till ett nar-

belaget isflak, och till sist lyckades man aterfora endast tva

af dem. Efter denna tid hvilade de skeppsbrutna om natterna
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och reste om dagarna. Anda till den 20 augusti gick denna

fard raskt framat. Da packade sig isen hastigt samman
omkring dem i sadana massor, att de blefvo tvungna att till-

bringa hela tio dygn i overksamhet pa samma isflak. De

drefvo utefter nord- och ostkusten af Fadejeffon, som lag

inom deras synhall, anda till den 29 aug. pa eftermiddagen,

da ismassorna for nagra ogonblick skingrade sig och de kunde

satta batarna i vattnet. Om natten halade de upp batarna

och hvilade pa ett isflak, som dref hastigt mot soder i sundet

mellan oarna Fadejeff och Nya Sibirien, men foljande dagen

motte de ater navigabelt vatten. Den 31 augusti landstego

de pa Fadejeffons sydanda.

Genast blefvo alia man utsanda att jaga. Renspar syntes

talrikt, men inga renar. Bartlett sade sig till och med hafva

sett farska menniskospar 1 sanden. Stewarten fann en hydda

2 eng. mil vester om landningsstallet och ett litet stycke svart

brod samt en liten bete och ett batbordskna forfardigadt af

renhorn. Pa sydvestkusten sagos lemningar af flere hyddor,

massor af drifved samt ejdrar och andra faglar.

Fran Fadejeffon staldes kursen pa sydandan af Kotelnoj-

6n. Farden dit gick ofver ett delvis mycket grundt vatten,

genom band af drifis, under harda vindar och ty atfoljande

brottsjoar. Forsta kuttern st5tte upprepade ganger pa grund,

2;dra kuttern fick under passagen genom ett drifisband en

mycket betanklig lacka, och hvalbaten slutligen fyldes af en

brottsjo anda till tofterna; bada dessa sistnamnda batar voro

nara deran att ga till botten.

Den 6 September lemnade de skeppsbrutne Kotelnojon

och intraffade fyra dagar senare, den 10, vid Semenoffons

vestkust, der de landstego for att jaga. De stotte upp en

renko med sin kalf, men lyckades endast skjuta den forra.

Den var en valkommen tillokning i deras proviantforrad, ty
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under de senaste tre veckorna hade de lefvat pa mycket
knapp ranson och ieke nagon gang varit i tillfalle att ata sig

fullstandigt matta.

Den 12 September pa morgonen lemnade de Semenoffon,

hallande kurs SSV pa Lenaflodens delta. Vinden var hard
nordost, som under dagens och den foljande nattens lopp

friskade i till fullstandig storm, atfoljd af en med hansyn till

batarnas belastning ytterst svar sjogang. Det var en i expe-

ditionens historia mycket betydelsefull dag. Danenhowers
skildring af hvalbatens fard talar om sadana ytterliga svarig-

heter och anstrangningar, som krafva en sjomans hela sjals-

narvaro, uppmarksamhet och uthallighet. Ungefar halfvags

mellan Semenoffon och kap Barkin, Lenadeltats nordhgaste

punkt, skildes batarna at. De Long med l:sta kuttern tog

vagen till Lenadeltats nordvestra sida, der han med sina man
lyckades landstiga den 17 sept, i narheten af Sagasta; Melville

med hvalbaten stalde farden till Lenadeltats ostra sida, der

han med sitt parti inlopp den 16 sept, pa morgonen i en af

deltats ostra armar; 2:dra kuttern ater, under Chipps befal

och med sammanlagdt 8 man, har efler skilsmassan fran de
tva andra batarne aldrig horts af, den har helt sakert kantrat

och gatt till botten med man och allt under den svara

storraen.

Under stormen hade hvalbaten blifvit ford langt mot
oster. Trots det ihallande daliga vadret staldes derfor kursen
den 13 sept, at vester, for att om mSjligt uppna den af

De Long bestamda motesplatsen, kap Barkin. Efter tjugufyra

timmars fard, som icke var utan all fara for batbesattningen,

tornade hvalbaten den 14 sept, pa grund, utan att land na-

gonstades kunde skonjas inom synkretsen. Himlens utseende

var icke af den beskaffenhet, att den medgaf en positions-

bestamning; foljaktligen svafvade Melville i fuUkomlig ovisshet
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om, hvar han i sjelfva verket befann sig. Efter langa och
vexlaude irrfarder fick han forst den 16 sept, pa morgonen
land i sigte, men valdsamma branningar lade hinder i vagen
for en landstigning. I stallet for att folja kusten i sydlig

riktning, for att uppna Lenas hufvudarm, stalde han kursen
norrut, for att om mojiigt uppna kap Barkin, der han hop-

pades kunna forena sig med De Longs och Chipps partier.

Sedan hsa foljt denna kurs en langre tid, styrde han in i en af

Lenadeltats ostra armar, och da denna syntes tillrackligt djup,

foljde han den uppfor i den tanken, att han befann sig i den
sydligaste hufvudarmen. Djupet var vid bada stranderna

emellertid sa ringa, att han kunde narma sig dem endast pa

Ye sv. mils afstand, men kl. 7 pa aftonen samma dag, den

16 sept., lyckades han med sina kamrater landstiga i nar-

heten af en tungusisk sommarhydda, som nu var obebodd.

Denna hydda erbjod en efter omstandigheferna gastvanlig

tillflyktsort at de under en 108 timmars oafbruten batfard

af anstrangningar och forsakelser utmattade skeppsbrutna

mannen. De fiesta hade genom det nastan oupphorliga stilla-

sittandet under den langa tiden, kold och vata fatt svullna

ben, hvilka orsakade dem ytterst svara plagor och gjorde

dem nastan oformogna till arbete.

Under alia de forsigtighetsmatt, som aro nodvandiga i

en grund flodarm och med en djupgaende farkost, fortsattes

farden uppfor floden redan foljande morgon. Efter tre dagars

segling och rodd stotte de den 19 sept, upp tre tunguser,

som vid asynen af de ovantade framlingarna till en borjan

togo till flykten, men snart visade sig mera tillgangliga och
forsago dem med lifsmedel och andra fornodenheter. Rese-

narerna hade svart att gora sig forstadda, men lyckades dock
fill sist gora klart for dem, att de onskade sa skyndsamt
som mojiigt komma till Bulun, den nordligaste af ryssar
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bebodda plats vid Lenafloden. Efter langvariga underhand-

lingar, och sedan ytterligare ett par infodingar tillkommit,

forklarade sig dessa villiga att fora dem dit. Men arstiden

var ingalunda lamplig for en flodfard i bat. Det var nu den

tidpunkten, da floden begynte belagga sig med is ; foljaktligen

hyste infodingarna, atminstone fran deras synpunkt sedt,

val grundade farhagor for att i bat ledsaga framlingarna upp-

for floden. Dessa blefvo alltsa i stallet forda utfor flodarmen

till en storre tungusstation vid namn Simovielock vid kap

Bukoffski, dit de anlande den 26 sept, och hvarest en af

tunguserna utrymd hydda sfaldes till deras forfogande.

Foljande dagen gjorde Melville ett forsok att fran Simo-

vielock vid kap Bukoffski ga i bat uppfor Lena till Bulun,

men flodens pagaende isbelaggning lade oofverstigliga hinder

i vagen derfor. Han tillraddes salunda af infodingarna att

invanta den tidpunkt, da han delvis ofver land och delvis pa
flodens is kunde foretaga farden dit med hundspann. Denna
vantan sades kunna blifva af fjorton dagars langd, men i

sjelfva verket kom den att racka nara sex veckor.

Emellertid sande han den 16 okt. ilbud till Bulun, for

att underratta dervarande ryska myndigheter om sitt partis

nodstalda belagenhet. Den 29 okt. aterkom ilbudet fran Bulun
till Simovielock, medforande brod och andra lifsfornodenheter

samt ett bref fran ispravniken i Bulun, som sade sig skola

skyndsammast mojligt infinna sig med renspann, lifsfornoden-

heter och klader samt fora Melvilles parti till Bulun. Men
dessutom medforde ilbudet ett bref med anhallan om ogon-

blicklig hjelp fran tva af De Longska partiets man, Noros

och Nindemann, hvilka den 9 okt. mast lemna sina nod-

stalda kamrater nagonsfades i Lenas delta, for att skynda

soderut att soka raddning at dessa, och som nu traffats af

infodingar den 27 oktober vid Bulkur. Denna sorgliga under-
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rattelse nodgade Melville att lemna sina kamrater i Danen-

howers vard och ensam skynda till Bulun, for att med der-

varande ispravnikens tillstand anordna nodiga sladexpeditio-

ner till De Longs och bans kamraters undsattning.

Medan Melville skyndade norrut, for att bringa undsatt-

ning at De Long, fortsatte Danenhower med de svagaste med-

lemmarne af partiet farden mot hemmet, forst till Vercho-

jansk med renspann och derifran till Jakutsk med renspann

och hastskjuts — en stracka af sammanlagdt 1860 verst.

Till Jakutsk anlande ban den 17 dec. Efter en valbehoflig

bvila der gick farden sedan, med langre och kortare uppe-

hall, ofver Sibirien, Europa och Atlanten till Amerika.

Fran Bulun skyndade Melville norrut. Han framtrangde

anda till kap Sagasta, det stalle der De Long med sina kam-

rater landstigit, hittade de af De Long qvarlemnade logg-

bockerna, instrumenten, samlingarna o. dyl. och foljde sedan

bans vag mot soder, tills han slutligen sag sig tvungen att

afbryta efterforskningarna. Den medhafda provianten nalka-

des namligen sitt slut, infodingarna, som han bade med sig,

vagrade pa grund af anstrangningar, kold och fruktan f5r

snostormar, som kunde omojliggora atertaget, att vid denna

arstid uppeballa sig langre i dessa ogastvanliga trakter, och

den intradda polarnatten slutligen gjorde ett lyckligt resultat

af undersokningarna hogst osannolikt. Den 27 nov. aterkom

Melville till Bulun, och omkring den 30 dec. sammantraffade

han med Danenhower i Jakutsk.

Efter fyra veckors forberedelser brot Melville den 27

Jan. 1882 upp fran Jakutsk i sallskap med Bartlett, Ninde-

mann m. fl., for att i Lenas delta soka ytterligare underrat-

telser om De Longs parti. Den 17 febr. intraffade ban i Bulun

och den' 24 febr. vid kap Bukoffski, der han nodgades qvar-

stanna till den 6 mars, hvarefter han uppsokte Nindemanns
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och Noros' vag. Den 24 mars stotte han upp liken af De
Long och de flesta hans batkamrater, och pa samma gang

hittades De Longs dagbok. Hvad man lange med skal fruktat

visade sig salunda vara en sorglig verklighet.

Den 17 sept. 1881 landstego, som vi minnas, De Long
och hans batkamrater vid kap Sagasta. De hade nodgats

lemna baten ungefiir Y^ sv. mil fran land och vadande upp-

natt stranden. De foljde flodarmen uppfor till den 28 sept.,

da de befunno sig vid sydandan af en bland deltats oar.

Utan bat kunde de icke komma ofver floden. De maste alltsa

invanta dennas isbelaggning. Den 1 okt. verkstaldes ofver-

gangen, Hvad sedermera hande inses bast och utan alia

kommentarier af De Longs egen berattelse, sadan den dag

for dag nedskrefs i hans dagbok. Dessa dagboksantecknin-

gar, i borjan utforliga, efter hand allt mer och mer knapp-

handiga, aro sa malande i sin enkelhet, att de verkligen for-

tjena atergifvas. Har det vasentligaste:

yLordagen den 1 oktober 1881. Fjorton officerare och

man fran Forenta Staternas angfartyg Jeannette anliinde till

denna stuga onsdagen den 28 sept., och sedan vi nodgats

afbida flodens tillfrysning, skola vi i dag pa formiddagen ga

ofver till den vestra stranden, for att fortsatta farden och

soka upp nagon bebodd plats pa Lenas strand. Vi hafva

lifsmedel for endast tva dagar, men emedan vi varit nog
lyckliga hittills att i var nodstalda belagenhet traffa pa ville-

brad, frukta vi icke for framtiden. Vi ma alia val med
undantag af en man, Ericksen, hvars tar blifvit amputerade

till foljd af forfrysning. Andra underrattelser finnas i atskil-

liga hyddor pa denna flods ostra sida, langs hvilken vi

kommit norr ifran.
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Sondagen den 2 okt. Ericksen har talat i somnen hela

natten och hallit dem vakna, hvilka icke redan voro det i

foljd af den starka kolden. Min karta ar alldeles

gagnlos. Jag skall fortfara att taga mot soder, i forhoppning

att Gud skall fora mig till nagon menniskobostad, ty jag har

for lange sedan insett, att vi aro ur stand att hjelpa oss sjelfva.

G. W. De Long.

Mandagen den 3 okt. Det var sa fruktansviirdt kallt

och olidligt, att jag utdelade te at alia man, hvarefter vi

tagade vidare till kl. 5 pa morgonen, da vi ato vart sista

renkott och drucko litet te. Var frukost bestar nu af Vu
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pound pemmican pr man och en halfutsvulten hund. Matte

Gud komma oss till hjelp! Ericksen tyckes ligga

i sjaltaget. Han ar svag och kraftlos, och sa snart han

sluter ogonen, talar han, for det mesta pa danska, tyska och

engelska. — — — Alexie uppstiger pa en hojd och sager

sig se en stuga ungefar en qvarts mil (sv.) fran kusten.

Vi begafvo oss i vag at detta hall mad Nindemann och Alexie

i spetsen och hade gatt nara en engelsk mil, da jag sjonk

ned genom isen anda till armarna; min rensel holl mig emel-

lertid uppe. Medan Jag kryper ur halet, faller Gortz igenom

anda till halsen omkring femtio meter bakom mig, och bakom
honom sjunker Golhns ned anda till midjan. Nar vi kommo
upp ur vattnet sago vi ut som fullstandiga isstoder. —
Vi slapade oss dock fram till den punkt, der Alexie hade

paslatt sig se en stuga. Men Nindemann ropar:

»Har fins ingen stuga !» Med bristande hjerta be-

falde jag, att vi skulle kampera i en grop midt for kullen,

och inom kort sutto vi framfor en sprakande brasa, torkande

vara klader, medan den kalla vinden isade vara ryggar. Och
nu hade vi endast hunden qvar till qvallsvard. Jag befalde

Ivorsen att slagta och tillreda honom, och kort derpa var en

ragu tillredd af de stycken, som vi kunde taga med oss.

Alia utom jag och doktorn ato med god smak.

Ericksen borjade snart yra, och bans ord voro ett fasans-

fullt ackompanjemang till vart elande. Vi kunde icke varma

upp oss, och annu mindre kunde vi tanka pa att blifva torra.

Alia tycktes vara angripna af svindel och forsloade, och jag

befarade, att nagon af oss kunde do under nattens lopp.

Huru kallt det var vet jag icke, emedan min sista termo-

meter brutits sender under mina manga fall pa isen, men
jag antar, att det var under 0" F. (— IT^.s C.). Vakter

utsattes att halla elden vid makt, och salunda tillbragte vi
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var tredje somnlosa natt. Om icke Alexie hade svept in mig

i sitt salskinn och satt sig tatt invid mig, for att viirma upp

mig med sin kroppsvarme, tror jag, att jag skulle ha frusit

ihjal. Ericksens hemska stonande och sammanhangslosa tal

bryter nattens tystnad; jag hoppas, att jag aldrig mera ma

upplefva en sadan dyster och forfariig natt.

Tisdagen den 4 okt. Doktorn har gjort den ledsamma

upptackten, att Ericksen under natten aftagit sina vantar,

och att bans hander nu aro forfrusna. —•
— — Ericksen

var fullkomligt medvetslos, hvarfor vi fastsurrade honom pa

sladen. Det blaste sydvest storm, och kolden kandes inten-

siv. KI. 6 pa morgonen broto vi upp, utforde en forcerad

marsch och hade kl. 8 f. m. bragt den sjuke mannen och

OSS sjelfva, tack vare Gud, under tak i en hydda stor nog

att rymma oss. Har gjorde vi genast upp eld, och for forsta

gangen sedan sistlidne lordags morgon blefvo vi genomvarma.

Doktorn undersokte genast Ericksen och fann bans krafter i

hog grad nedsatta. Hans puis var ytterst svag. —•
— —

Emedan det var att befara, att ban icke bade manga timmar

qvar, bad jag alia samlas omkring mig for att lasa bonerna

for doende, innan vi gingo till hvila. Bonerna lastes med

andakt. Sedan lade vi oss alia, med undantag af Alexie, att

sofva. Kl. 10 f. m. gick Alexie ut att jaga, men aterkom

vid middagstiden genomvat, efter att hafva fallit genom isen

i floden. Kl. 6 pa aftonen stego vi upp, da jag ansag nod-

vandigt att lata mina kamrater fa nagon foda. Hvar och en

fick ett halft pound stekt bundkott och en kopp te.

Onsdagen den 5 okt. Klockan YjS f. m. begynner

kocken tillreda te af foregaende dagens teblad. Ingen mat

att utdela fore aftonen. Eft halft pound bundkott om dagen

ar nu var ranson, tills vi fa nagon tillokning i proviantforra-

det. — Klockan 9 gick Alexie ut att jaga, men ater-

Stuxberg, Vegas fdrd o. s. v. 23
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kom kl. 12 utan att hafva fatt syn pa nagot villebrad. —
Jag tror, att vi befinna oss pa Tit-Ary pa ostra kusten unge-

far 25 miles fran Kumak Surka, som jag antager ar en

bebodd plats. Detta ar vart sista hopp. Sagastyr bar for

lange sedan forsvunnit. Den hydda, i hvilken vi befinna oss,

ar alldeles ny och tydligen icke den station, som fmnes utsatt

, pa min karta. Hyddan ar i sjelfva verket , icke fullbordad,

ty den bar hvarken dorr eller dorrpost. — Sa snart

stormen lagger sig, skall jag sanda Nindemann jamte en

annan i ilmarsch till Kumak Surka for att skaffa undsatt-

ning. Kl. 6 e. m. utdelades ett halft pound hundkott och te

af for andra gangen kokade blad; derefter gingo vi till hvila.

Torsdagen den 6 oki. Samlade alia kl. Y^S. Intogo

en kopp te af for tredje gangen kokade blad med tillsats af

ett uns alkohol. Alia mycket svaga. — Stormen i af

tagande. Utsande Alexie att jaga. Skall skicka Nindemann

och Noros vid middagstiden i ilmarsch till Kumak Surka.

Kl. 8,45 gick var kararat Ericksen hadan. Talade nagra upp-

rauntrande och trostande ord till mitt sallskap. Alexie ater-

kom tomhandt — for mycket yrsno. Hvad i Guds namn

skall blifva af oss? Fjorton pounds hundkott qvar, och tjugu-

fem miles till en plats, som mojligen ar bebodd, mojhgen

icke! Jag kan icke grafva en graf att jorda Ericksen i, ty

marken ar frusen, och vi ha ingenting att grafva med. Det

enda vi kunna gora ar aft begrafva honom i floden. Insy

honom i flikarne af vart tiilt och betacka honom med min

flagga. H611 tio man i beredskap och skola, sedan vi starkt

oss med ett halft uns alkohol, bjuda upp vara krafter att

begrafva honom, men vi aro alia sa maktlosa, att jag icke

inser, pa hvad satt vi skola kunna taga oss vidare. Klockan

12,40 laste jag jordfastningsformularet; buro var aflidne

kamrat till floden, der han begrofs i ett i isen hugget hal.

]
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Skoto tre salvor med vara remingtongevar sasotn begraf-

ningshonnor at honom. Pa ett brade gjorde vi foljande in-

skrift: »Till minne af H. H. Ericksen, 6 okt. 1881. Forenta

Staternas angfartyg Jeannette.» Delta skall nedslas pa flod-

stranden nastan ofvanfor bans graf.

Hans klader delades mellan bans katnrater. Ivorsen bar

bans bibel oeb en lock af bans bar.

Qvallsvard kl. 5 e. m., bestaende af Y^ pound bundkott

ocb te.

Fredagen den 7 okt. Frukost bestaende af vart sisfa

balfva pound bundkott och te. Var sista nypa te lades i

tekoket pa morgonen, och vi skola nu antrada var 25 miles

langa resa med nagra teblad, som redan gjort tjenst, ocb

knapt en kanna alkobol. Emellertid star mitt bopp till Gud,

ocb jag tror, att Han, som dragit forsorg om oss bittills, icke

skall lata oss do af brist nu. Vi hafva med oss

tva remingtongevar och 243 patroner. Sande Alexie

att jaga. — _ _ Han aterkom kl. y^e med en ripa, pa

hvilken vi kokade soppa, som tillsammans med ett balft uns

alkobol utgjorde var qvallsvard. Kropo sedan under vara

filtar for att sofva. Lindrig vestanbris, fullmane, stjernklart,

icke mycket kallt.

Lordagen den 8 okt. Sammankallade alia man kl. 5,3o.

Frukost ett uns alkohol i sju jumfrur varmt vatten.

Sondagen den 9 okt. Alia kl. 4,3o. Ett uns alkobol.

Laste predikan. Skickar Nindemann ocb Noros i forvag att

soka hjelp. De ba med sig sina filtar, ett gevar, 40 patro-

ner och 2 uns alkohol. Kl. 1 halt for middag;

ett uns alkohol. - Alexie skjuter 3 ripor. Kokade

soppa. —
Mandagen den 10 okt. KL 5,3o intogo vart sista uns

alkohol. Kl. 6,30 sande Alexie pa ripjagt. Ata stycken af
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renhud. — Snoyra. Mycket hard marsch. Lee ber

att bli lemnad efter. Ripspar i mangd. Folja Nin-

demanns vag. Kl. 3 halt, utmattade. Kropo ned i en grop

pa stranden. Samlade ved och gjorde upp eld. Alexie ut

for att jaga. Till qvallsvard ingenting annat an ett skedblad

glycerin. Alia mycket svaga, men forhoppningsfulla. Gud

hjelpe ossl

Tisdagen den 11 okt. Sydvest storm med sno. Ur

stand att rora oss. Intet villebrad. En sked glycerin och

varmt vatten till foda. Intet bransle mer i narheten.

Onsdagen den 12 okt. Frukost sista skeden glycerin

och varmt vatten. Till middag tva nafvar pilblad i varmt

vatten, hvilken infusion vi dricka. Alia bli allt svagare och

svagare. Svarigheter att skaffa bransle. Sydvest storm med sno.

Torsdagen den 13 okt. Pilbladste. Skarp SV vind.

Inga nyheter fran Nindemann. Vi aro i Guds hand, och cm

Han icke forbarmar sig ofver oss, aro vi forlorade. Vi kunna

icke ga emot vinden, och att stanna har ar detsamma som

att svalta ihjal. Pa eftermiddagen gingo vi ofver antingen

en annan flod eller en arm af den stora. Efter ofvergangen

saknades Lee. Kropo ned i en grop pa stranden och kam-

perade der. Sande nagra att soka Lee. Han lag rak lang

och vantade doden. Laste alia »Fader var» och trosbekan-

nelsen efter aftonvarden. Frisk bris. Forfarlig natt.

Fredagen den 14 okt. Frukost pilbladste. Middag en

half tesked matolja och pilbladste. Alexie skot en ripa. Soppa.

Sydvestvind, i aftagande.

Lordagen den 15 okt. Frukost pilbladste och tva gamla

stoflar. Alexie ar kraftlos; Lee likasa. — Rok synes

i skymningen i soder.

Sondagen den 16 okt. Alexie maktlos. Gudstjenst.

Mandagen den 17 okt. Alexie doende. Doktorn dopte
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honom. Laste bonerna for doende. Hr Collins' 4:0:de fodelse-

dag. Alexie dog vid solnedgangen. Uppgifven af hunger.

Tisdagen den 18 okt. Lugnt och stilla. Snofall. Be-

grofvo Alexie pa eftermiddagen. Lade horiom pa flodens is

och betaekte honom med isstycken.

Onsdagen den 19 okt. Skuro sonder taltet for att

gora skodon. Doktorn gick ut att soka ny lagerplats. Bytte

i morkret.

Torsdagen den 20 okt. Klart vader och solsken, men

mycket kallt. Lee och Kaack maktlosa.

'Fredagen den 21 okt. Mot midnatt befans Kaack ligga

dod mellan doktorn och mig. Lee dog vid middagstiden.

Laste bonerna for doende, nar vi sago honom ligga i sjaltaget.

Lordagen den 22 okt. For svaga att bara Lees och

och Kaacks lik ut pa isen. Doktorn, GoUins och jag sla-

pade dem ur sigte. Derefter sloto sig mina ogon.

Sondagen den 23 okt. Alia mycket svaga. Sofvo

eller hvilade hela dagen, sokte sedan hopbringa tillrackligt

ved fore morkrets inbrott. Laste en del af predikan. Fot-

terna plaga oss. Inga skodon.

Mandagen den 24 oki. En svar natt.

(For tisdagen den 25 och onsdagen den 26 okt. Annas

ing^ anteckningar.)

Torsdagen den 27 okt. Ivorsen kraftlos.

Fredagen den 28 okt. Ivorsen dog tidigt pa morgonen.

Lordagen den 29 okt. Dressier dog i natt.

Sondagen den 30 okt. Boyd och Gortz dogo i natt.

Hr Collins doende.

»

Samma dag anteckningarna sluta lefde annu De Long,

Ambler och Ah Sam, men antagligen drojde det ieke lange,

innan afven de fingo dela sina aflidna kamraters ode.
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Efterforskningar efter Chipps parti anstaldes sedermera

utefter hela kuststrackan mellan Olenek och Jana, men utan

onskadt resultat. Det antagliga ar, att 2;dra kuttern aldrig

hann land, ty den hade vid ett par foregaende tillfallen visat

sig som en ganska dalig sjobat, och Danenhowers mening ar,

att om Chipp verkligen lyckats na land, sa skulle hans ut-

sigter att sla sig igenom till bebodda trakter varit annu mindre

an De Longs, ty hans bat var vid skilsmassan forsedd med

langt mindre proviant an de tva andra.

Af expeditionens samtliga 33 man aro saledes 20 om-

komna. Nast den stora Franklinska expeditronen med Erebus

och Terror har ingen forskningsresa i de arktiska trakferna

kraft ett sa stort procenttal menniskolif.
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RATTELSER.

Sid. 4, rad 12 nedifran star tjugufem shall vara tva hundra

32, » 17 » tennstopp » » tennstop

309, » 8 » Eskimafiicka » J Eskimafiicka

316, ! 3 uppifran » chamasmorus, j » chamsemorus

316, » 13 nedifran !> dipterlarvar » s dipterlarver.
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